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DRITTIJIET TA’ PAZJENTI VOLONTARJI U
INVOLONTARJI SKONT IT-TIENI TAQSIMA TALLIĠI TAS-SAĦĦA MENTALI
Il-Liġi tas-Saħħa Mentali tinkludi lista ta’ 19-il dritt li jkopru dak li wieħed għandu jistenna meta
jkun qed jagħmel użu mis-servizzi tas-saħħa mentali. Id-drittijiet kollha fil-qosor jistgħu jinġabru
fil-prinċipji tad-dinjita` u rispett tal-persuna mingħajr distinzjoni tas-severita` tal-kundizzjoni kif
ukoll id-dritt għal informazzjoni fl-aktar sens wiesa` tiegħu waqt li l-persuna tiġi mħeġġa biex
tieħu sehem attiv fil-proċess ta’ kura tagħha. Huwa dritt u dmir li l-persuna tieħu sehem attiv fittfassil u t-twettiq tal-pjan ta’ kura tagħha.
Id-Dritt għad-Dinjita` u biex teżerċita d-Drittijiet Ċivili

Id-Dritt għall-Informazzjoni

Li jwettqu kull dritt ċivili, politiku, ekonomiku, soċjali, reliġjuż, edukattiv u kulturali skond
kwalitajiet individwali, kapaċitajiet u sfondi diversi u mingħajr ebda diskriminazzjoni minħabba
f’inkapaċita` fiżika, eta`, ġeneru, orjentament sesswali, razza, kulur, lingwa, reliġjon jew oriġini
nazzjonali jew etnika jew soċjali. Rispett sħiħ għad-dinjità tagħhom. Li jiġu mħarsa minn kura
krudili, inumana u degradanti. Għandhom dritt għal ambjent sigur u iġeniku u għall-privatezza
tagħhom, kemm-il darba ma jkunx hemm riskju serju għas-saħħa tal-persuna jew għas-sigurta`
ta’ oħrajn.

Il-persuna għandha dritt għall-kull informazzjoni dwar il-kundizzjoni tagħha. Is-servizzi
multidixxiplinarji qegħdin hemm biex jaqdu lill-persuna fil-bżonnijiet tagħha u joffru
trattamenti differenti li jista’ jkun hemm. Wieħed jista’ jipparteċipa b’mod attiv fil-pjan ta’ kura
multidixxiplinarja. Wieħed għandu kull dritt jiddiskuti, jistaqsi u għandu jirċievi risposti adegwati
għall-mistoqsijiet tiegħu. Hu importanti li l-persuna żżomm mal-pjan ta’ kura miftiehem u
kemm-il darba tkun tixtieq tbiddel xi ħaġa għandha titkellem mat-tim mediku minħabba xi
konsegwenzi li dawn id-deċiżjonijiet jista’ jkollhom fuq l-istat mentali jew il-kundizzjoni tagħha.
Wieħed għandu jkun infurmat dwar id-drittijiet u kif jista’ jeżerċithom f’forma u lingwaġġ li hu
faċli għalih biex jifhem. Dan għandu jsir fi żmien 24 siegħa mid-dħul f’faċilita’ liċenzjata jew
meta jitpoġġa fuq Ordni ta’ Trattament fil-Komunità. Din l-informazzjoni għandha tingħata
flimkien ma’ informazzjoni dwar is-servizzi u sapport offrut. Din l-informazzjoni għandha
tingħata kemm lill-pazjent kif ukoll lill-Carer responsabbli.

Id-Dritt li tirċievi Kura tal-Ogħla Kwalità
Il-Liġi tas-Saħħa Mentali tassigura d-dritt li l-persuna tirċievi trattament tal-istess kwalità u
livell l-istess bħal ħaddieħor. Wieħed għandu d-dritt li jirċievi trattament li jindirizza l-bżonnijiet
tiegħu b’mod sħiħ permezz ta’ pjan ta’ kura multidixxiplinarju f’ambjent u b’mod l-anqas
restrittiv u primparjament fil-komunità. Fejn hu possibbli wieħed għandu jirċievi l-kura u servizzi
ta’ riabilitazzjoni fil-komunità biex jgħin fil-ħajja soċjali tal-persuna.
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Id-Dritt li taħtar Carer Responsabbli tal-Għażla Tiegħek

Id-Dritt għall-Kunfidenzjalità u Aċċess għar-Rekords Kliniċi

Kull pazjent għandu d-dritt li jaħtar carer responsabbli tal-għażla tiegħu meta dan ikun
possibbli. Hu importanti li l-persuna magħżula ikollha l-fiduċja tal-pazjent u tridlu l-ġid. Hu
rrakkomandat li din il-ħatra ssir bil-kitba fejn kemm il-pazjent kif ukoll il-carer responsabbli
jiffirmaw li qed jaqblu dwar din il-ħatra u dak li hu mistenni minnhom.

Wieħed mid-drittijiet li għandu pazjent hu dak tal-kunfidenzjalità dwar l-informazzjoni kollha
dwarhu, dwar il-kundizzjoni tiegħu u l-kura li jkun qed jieħu tkun xi tkun l-għamla kif din
tinħażen. Din l-informazzjoni m’għandhiex tiġi żvelata lil terzi mingħajr il-kunsens tal-pazjent
ħlief b’ordni ta’ qorti biex isir dan jew skond il-liġi, jew jekk ikun fl-interess tas-sigurtà pubblika
jew jekk l-informazzjoni hi meħtieġa urġenti biex issalva l-ħajja. Jista’ jkollok aċċess għarrekords kliniċi tiegħek kemm-il darba, fil-fehma tal-ispeċjalista responsabbli din l-informazzjoni
tista’ tkun ta’ dannu għas-saħħa tal-persuna jew tqiegħed f’riskju is-sigurtà ta’ oħrajn. Meta xi
informazzjoni tinżamm, il-pazjent jew il-carer responsabbli, jista’ jikkontesta dik id-deċiżjoni malKummissarju għas-Saħħa Mentali.

Id-Dritt għall-Kunsens Infurmat
Wieħed mid-drittijiet fundamentali hu dak tal-kunsens infurmat għall-kura u trattament.
Importanti li l-persuna tifhem dak li tkun qed tiffirma għalih u fejn ma tifhimx għandha tistaqsi
u tingħata l-informazzjoni neċessarja. Dan il-kunsens għandu jinżamm fil-fajl tiegħek tal-isptar.
Pazjent volontarju għandu d-dritt li jirtira l-kunsens tiegħu għall-kura jew li jirrifjutah, biss
imporanti li l-pazjent jifhem li dan jista’ jħalli konsegwenzi negattivi fuq is-saħħa tiegħu. Kemmil darba l-pazjent volontarju jirrifjuta l-kura jew jitlob li jitlaq mill-isptar waqt li dan ikun jidher li
għadu jeħtieġ il-kura, l-istat tal-pazjent jinbidel għal wieħed involontarju skont il-kriterji stabbiliti
mill-liġi biex jitkompla l-pjan ta’ kura.

Id-Dritt għall-Komunikazzjoni b’mod liberu u viżitaturi fl-isptar
Meta persuna tkun qed tirċievi kura f’faċilità liċenzjata, il-persuna għandha dritt għal
komunikazzjoni b’mod liberu u mhux ristretta barra mill-facilità fejn tkun qed tirċievi l-kura,
sakemm dik il-libertà ma tkunx ta’ detriment għas-saħħa tagħha jew taffetwa id-drittijiet u
l-libertajiet ta’ persuni oħra. F’ċirkustanzi bħal dawn tista’ ssir applikazzjoni mill-ispeċjalista’
responsabbli lill-Kummissarju għall-approvazzjoni ta’ restrizzjoni ta’ libertà tal-komunikazzjoni
u/jew viżitaturi. Sakemm ma jkun hemm l-ebda restrizzjoni, il-pazjent li jkun qed jirċievi kura
f’faċilità liċenzjata jista’ jirċievi viżitaturi f’ħinjiet raġonevoli u f’ambjent privat.

Biex wieħed jibbenefika b’mod sħiħ mid-drittijiet tiegħu taħt il-Liġi tas-Saħħa
Mentali, hu importanti li l-pazjent josserva numru ta’ dmirijiet, fosthom li
jikkopera mal-pjan ta’ kura tiegħu, li jikkomunika u jirrispetta b’mod sħiħ mattim responsabbli mill-kura tiegħu, il-carer responsabbli u lill-pazjent l-oħra.
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IL-KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA MENTALI

PAZJENT VOLONTARJU JEW INVOLONTARJU

Hu maħtur skont il-liġi għas-saħħa mentali biex iħares u jġib ‘il quddiem id-drittijiettal-pazjenti bi
problemi ta’ saħħa mentali u l-carers responsabbli tagħhom. Il-Kummissarju jirrevedi, jagħti u jestendi
ordnijiet għal kura skont kif mitlub mil-liġi, skont il-bżonn u f’konsultazzjoni mal-professjonisti. Dan
sabiex jiżgura li l-pazjenti ma jinżammux l-isptar kontra l-volontà tagħhom għal żmien iktar milli
meħtieġ. Il-perjodi massimi ta’ kura involontarja huma stabbiliti bil-liġi.

Pazjent Volontarju

BĦALA PAZJENT ĠEWWA FACILITÀ LIĊENZJATA BIEX TAGĦTI KURA LILLPERSUNI BI PROBLEMI TA’ SAĦĦA MENTALI, GĦANDEK TKUN TAF L-ISTAT
LEGALI TIEGĦEK FLIMKIEN MAD-DRITTIJIET U R-RESPONSABBILTAJIET
MARBUTIN MA’ DAN. PAZJENT JISTA’ JKUN L-ISPTAR B’MOD VOLONTARJU
JEW B’MOD INVOLUNTARJU.

Hu stess irid jew jaċċetta li jidħol l-isptar. Hu jagħti l-kunsens tiegħu bil-miktub għall-kura li jeħtieġ,
wara li jirċievi spjegazzjoni u informazzjoni f’mod li jifhimha dwar il-kundizzjoni u l-pjan ta’ kura
tiegħu. Il-pjan ta’ kura jista’ jinkludi mediċini u terapiji jew għajnuniet oħra. Jista’ jinkludi wkoll doveri
tal-pazjent bħal jattendi għal sessjonijiet tat-terapija, jikkopera mat-tim ta’ professjonisti u jinvolvi
ruħu u l-carer responsabbli f’dak kollu li hu neċessarju għall-kura tiegħu. Għandu dritt li jsaqsi
domandi u jingħata l-ispjegazzjonijiet meħtieġa. Għandu wkoll id-dritt li jingħata informazzjoni
dwar ċerti proċeduri tal-isptar u d-dover li jikkopera magħhom skont il-bżonn.
Il-pazjent volontarju għandu d-dritt li jirrifjuta l-kura jew li jitlob li jmur lura d-dar. Biex jagħmel
dan irid jinforma l-infermier inkarigat u jiffirma formola apposta. F’każijiet fejn l-infermier inkarigat
jaħseb li l-pazjent mhux f’siktu biex jiġi rilaxxat, jissejjaħ tabib biex jeżamina l-pazjent u jara jekk
ix-xewqa tiegħu tistax tintlaqa’. Dan l-eżami jrid isir fi żmien erba’ (4) sigħat. F’każ li jirriżulta li jekk
jitlaq mill-isptar u ma jiħux il-kura, il-kundizzjoni tiegħu ser tmur għall-agħar, il-pazjent jinżamm
l-isptar (jew f’faċilita’ liċenzjata għas-saħħa mentali) b’mod involontarju.
Pazjent Involontarju
Kull dħul involontarju jibda b’perjodu ta’ osservazzjoni ta’ mhux iktar minn 10 t’ijiem.
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Kundizzjonijiet għal kura involontarja
Pazjent li ma jaċċettax jew ma jridx li jidħol jew jinżamm l-isptar għall-kura imma għandu bżonn
jidħol jew jinżamm l-isptar minħabba:
1. stat ta’ diżordni mentali sever, u

PROĊEDURA GĦAL PERJODU TA’
OSSERVAZZJONI INVOLONTARJA JEW LI
TINŻAMM L-ISPTAR

2. minħabba f’hekk jista’ jkun ta’ periklu jew hemm riskju serju għalih innifsu jew għall-oħrajn, u
3. jekk ma jiddaħħalx jew jinżamm l-isptar għal kura, il-kundizzjoni mentali tiegħu tkompli tmur
għall-agħar jew il-kura meħtieġa ma tistax tingħata fil-komunità.

Meta waqt eżami mediku jirriżulta li dawn il-kundizzjonijiet kollha japplikaw, issir applikazzjoni
biex il-persuna tinżamm l-isptar.

L-eżami mediku
It-tabib tal-familja jew taċ-Ċentru tas-Saħħa jew tal-Emerġenza li jkun eżamina l-pazjent għandu
jimla’ l-formola sabiex il-persuna tidħol l-isptar kontra l-volonta` tagħha, jissejjaħ speċjalista u ssir
konsulta. Kemm-il darba l-ispeċjalista jaqbel, dan jiffirma l-formola wkoll. Jekk il-carer responsabbli
jaqbel mat-tobba, dan għandu jiffirma l-formola wkoll. Jekk il-carer ma jinstabx jew jirrifjuta, jissejjaħ
mental welfare officer li, wara li jikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-pazjent, jiffirma l-formola biex il-pazjent
ikun jista’ jiddaħħal l-isptar b’mod involontarju għal osservazjoni. Waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni
tista’ tingħata kull kura meħieġa.
Dħul ta’ emerġenza
Fil-każ ta’ bżonn ta’ dħul l-isptar b’emerġenza, il-pazjent jista’ jiddaħħal fuq il-firma ta’ tabib
wieħed flimkien ma’ dik tal-carer responsabbli jew ta’ mental welfare officer. Fi żmien 24 siegħa,
il-pazjent irid jiġi eżaminat minn speċjalista fil-psikjatrija u kemm-il darba dan jaqbel, jiffirma
l-formola skont il-liġi. B’hekk il-pazjent ikun jista’ jibqa’ jinżamm l-isptar kontra l-volontà tiegħu.
Jekk f’dan l-istadju l-pazjent jaċċetta minn jeddu li jibqa’ l-isptar b’mod volontarju jinbidel l-istat
legali tiegħu għal dak ta’ pazjent volontarju bid-drittijiet u d-dmirijiet li dan iġib miegħu.
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ORDNI TA’ KURA INVOLONTARJA F’FAĊILITÀ
LIĊENZJATA GĦAS-SAĦĦA MENTALI

perjodi itwal ta’ kura, trid issir applikazzjoni oħra għad-detenzjoni mill-Ispeċjalista, li flimkien mattim mediku jissottometti pjan ta’ kura aġġornat.
Il-perjodu massimu ta’ Ordni ta’ Detenzjoni hu ta’ 6 xhur. Għal kull applikazzjoni lill-Kummissarju
għas-Saħħa Mentali, jeħtieġ isir eżami minn psikjatra indipendenti, li jagħti parir lill-Kummissarju.
Kull deċiżjoni tittieħed fuq bażi individwali.

Matul il-perjodu ta’ 10 t’ijiem ta’ osservazzjoni ġewwa faċilità liċenzjata għas-saħħa mentali, it-tim
mediku responsabbli mill-pazjent ifassal pjan ta’ kura. Jekk l-ispeċjalista responsabbli għall-kura
jħoss li għandek bżonn ta’ iżjed żmien iżda int ma tridx tibqa’ għall-kura, it-tim mediku mmexxi
mill-ispeċjalista jfassal pjan ta’ kura u dan flimkien ma’ applikazzjoni għal kura involontarja u għattrattament skont il-liġi jintbagħtu lill-Kummissarju għas-Saħħa Mentali.

PJAN TA’ KURA MULTIDIXXIPLINARJA: IL-LIĠI TITKELLEM ĊAR DWAR ILPJAN TA’ KURA MULTIDIXXIPLINARJA. DAN IRID JINDIKA L-ĦTIĠIJIET
TAL-PAZJENT, KIF U MIN MINN DAWN SE JIĠU INDIRIZZATI, FILWAQT
LI JISPEĊIFIKA L-EŻITI MISTENNIJA U L-PERJODU TA’ KURA MISTENNI.
IL-PROFESSJONISTI LI HUMA PARTI MILL-PJAN TA’ KURA HUMA
KKUNSIDRATI RESPONSABBLI BISS GĦAL DAK LI JAQA’ FI ĦDAN
L-ISKOP TA’ PRATTIKA PROFESSJONALI TAGĦHOM.

Id-deċiżjoni dwar perjodu ta’ kura involontarja kif ukoll rilaxx jew tmiem ta’ perjodu ta’ kura
involontarja jintbagħtu mill-Kummissarju lill-Ispeċjalista responsabbli u lill- amministrazzjoni talisptar. Kopja ta’ din id-deċiżjoni tintbagħat lill-pazjent kif ukoll lill-carer responsabbli meta dan
ikun identifikat.
Perjodu ta’ Kura Involontarja jista’ jinbidel f’ wieħed ta’ Kura Volontarja kemm–il darba l-pazjent
jaċċetta u jaqbel mal-kura li jkun qed jingħata u jinforma b’dan lit-tim responsabbli mill-kura
tiegħu

Wara li jevalwa l-applikazzjoni bl-għajnuna ta’ speċjalista indipendenti, il-Kummissarju joħroġ
id-deċiżjoni tiegħu dwar l-applikazzjoni li jkun irċieva. Kopja ta’ din id-deċiżjoni tintbagħat lillpazjent kif ukoll lill-carer responsabbli u lill-ispeċjalista. Perjodu ta’ kura involontarja jista’ jkun sa
massimu ta’ 10 gimgħat. F’każ ta’ bżonn dan jista’ jiġġedded b’5 ġimgħat fuq applikazzjoni li ssir
mill-ispeċjalita’ responsabbli flimkien ma pjan ta’ kura rivedut. Dawn jintbagħtu lill-Kummissarju
għas-Saħħa Mentali u wara li jiġu evalwati, dan joħroġ id-deċiżjoni tiegħu dwar l-applikazzjoni li
jkun irċieva. Dan it-tieni perjodu hu sa massimu ta’ 5 ġimgħat. F’każi fejn ikun hemm bżonn
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ORDNI TA’ KURA INVOLONTARJA F’FAĊILITÀ
LIĊENZJATA GĦAL MINURI
pazjenti taħt it-18-il sena.

L-istess kundizzjonijiet u proċedura għal dħul involontarju ta’ adulti japplikaw fil-każ ta’ minuri.
Il-liġi tqis minuri ‘persuni taħt l-età ta’ 18-il sena’. Minuri jistgħu jinżammu taħt osservazzjoni
involontarja, f’faċilità liċenzjata biex toffri kura lil persuni bi problemi ta’ saħħa mentali, għal
perjodu ta’ 10 t’ijiem taħt il-kura ta’ tim responsabbli mill-pazjent. Pjan ta’ kura multidixxiplinarju
għandu jiġi mħejji għal dan il-perjodu. Jekk l-ispeċjalista responsabbli għall-kura jħoss li l-pazjent
ikollu bżonn ta’ iżjed żmien u l-pazjent/ġenitur/tutur ma jridx jibqa’ għall-kura, it-tim mediku
mmexxi mill-ispeċjalista jfassal pjan ta’ kura u dan flimkien ma’ applikazzjoni għal kura involontarja
u għat-trattament skont il-liġi jintbagħtu lill-Kummissarju għas-Saħħa Mentali.

Il-Kummissarju wara li jevalwa l-applikazzjoni bl-għajnuna ta’ speċjalista indipendenti joħroġ iddeċiżjoni tiegħu dwar l-applikazzjoni li jkun irċieva. Kopja ta’ din id-deċiżjoni tintbagħat lill-pazjent
kif ukoll lill-carer responsabbli u lill-ispeċjalista. Id-deċiżjoni dwar perjodu ta’ kura involontarja kif
ukoll rilaxx jew tmiem ta’ perjodu ta’ kura involontarja jintbagħtu mill-Kummissarju lill-Ispeċjalista
responsabbli u lill-amministrazzjoni tal-isptar. Kopja ta’ din id-deċiżjoni tintbagħat lill-pazjent kif
ukoll lill-carer responsabbli meta dan ikun identifikat.
Il-perjodu ta’ kura involontarja ma tkunx iżjed minn 4 ġimgħat, imma jekk ikun hemm il-bżonn
dan jista’ jitwal b’estenzjoni ta’ 4 ġimgħat oħra (jew anqas) sa massimu ta’ 12-il ġimgħa, li jinkludi
l-perjodu tal-osservazzjoni. F’każ li jkun hemm bżonn ta’ estenzjoni trid issir applikazzjoni millispeċjalista` responsabbli flimkien ma’ pjan ta’ kura rivedut. Dawn jintbagħtu lill-Kummissarju
għas-Saħħa Mentali u wara li jiġu evalwati, dan joħroġ id-deċiżjoni tiegħu dwar l-applikazzjoni
li jkun irċieva. Dan it-tieni perjodu hu sa massimu ta’ 5 ġimgħat. F’każi fejn ikun hemm bżonn
perjodi itwal ta’ kura, trid issir applikazzjoni għal Ordni ta’ Detenzjoni mill-Ispeċjalista, li flimkien
mat-tim mediku jissottometti pjan ta’ kura aġġornat.
Perjodu massimu ta’ Ordni ta’ Detenzjoni, hu ta’ 3 xhur. Għal kull applikazzjoni lill-Kummissarju
għas-Saħħa Mentali jeħtieġ isir eżami minn psikjatra indipendenti, li jagħti parir lill-Kummissarju.
Kull deċiżjoni tittieħed fuq bażi individwali.

IL-PERJODU MASSIMU TA’ KURA INVOLONTARJA GĦALL-MINURI HI
IQSAR MINN DIK GĦALL-ADULTI
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Is-Sehem Tat-Tabib Tal-Familja Fil-Kura Involontarja Fil-Komunita`

ORDNI TA’
KOMUNITA`

KURA

INVOLUNTARJA

FIL-

Ta’ min jinkoraġġixxi li t-Tabib tal-Familja jiġi identifikat u involut fil-pjan ta’ kura fil-komunita` u
li jikkomunika mal-professjonist fil-kura tas-saħħa ewlieni, mal-ispeċjalista u mal-membri l-oħra
tat-tim.

Tista’ ssir applikazzjoni għal Ordni ta’ Kura fil-Komunita` meta jirriżulta waqt eżami mediku li
persuna tkun:

1. fi stat ta’ diżordni mentali sever, imma l-kura tista’ tirċieviha fil-komunita` taħt superviżjoni adekwata
2. tirrifjuta jew ma tikkoperax biex tieħu l-kura kollha meħtieġa b’mod voluntarja, u
3. jekk ma tinagħtax il-kura, il-kundizzjoni mentali se tkompli tmur għall-agħar u b’hekk tista’ tkun ta’
periklu serju għaliha nnifisha jew għall-oħrajn.
Il-Kura Involontarja fil-Komunità hija kura taħt superviżjoni li tipprovdi għat-trattament u kura
ta’ persuna b’diżordni mentali fil-komunità taħt tim ta’ professjonisti skond kif maqbul fil-pjan ta’
kura.
Jiġi appuntat professjonista fil-kura tas-saħħa ewlieni (Key Healthcare Professional). Dan
il-professjonist ikun responsabbli għall-kordinament tal-pjan ta’ kura kif ukoll sabiex ifisser lillpazjent id-drittijiet u d-dmirijiet tiegħu taħt dan l-istess pjan ta’ kura. Dan il-professjonist huwa
punt ta’ riferiment għall-pazjent u għall-carer responsabbli.
Ordni ta’ Kura fil-Komunita` ssir għal perjodu massimu ta’ 6 xhur li jista’ jiġġedded skont il-bżonn
wara li jerġa’ jsir eżami mediku u ssir applikazzjoni mill-ġdid.
Id-deċiżjoni dwar l-Ordni ta’ Kura fil-Komunita` tinħareġ mill-Kummissarju għas-Saħħa Mentali u
kopja tad-deċiżjoni tintbagħat lill-Ispeċjalista u lit-tim responsabbli mill-kura kif ukoll lill-pazjent
u lill-carer responsabbli.
16
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F’każ li pazjent jonqos milli jsegwi l-pjan ta’ kura kif imfassal għal Ordni ta’ Kura fil-Komunita`,
il-pazjent ikun jista’ jiddaħħal l-isptar b’mod involontarju għall-osservazzjoni, għal perjodu ta’
10 t’ijiem. Jekk f’dan il-perjodu l-kundizzjoni tal-pazjent titjieb u ma jkunx hemm bżonn iżjed
li jibqa’ lisptar, jerġa’ jintbagħat lura fil-komunita` u jkompli l-kura tiegħu taħt l-Ordni ta’ Kura
fil- Komunita`. Jekk l-ispeċjalista responsabbli għall-kura jħoss li l-pazjent ikollu bżonn ta’ iżjed
żmien u l-pazjent ma jkunx irid jibqa’ għall-kura, jinbeda proċess biex issir applikazzjoni għal kura
involontarja. Għaldaqstant tieqaf tgħodd l-Ordni ta’ Kura fil-Komunita` (Community Treatment
Order) u tidħol fis-seħħ Ordni ta’ Kura Involontarja fl-isptar. Kopja ta’ din id-deċiżjoni tintbagħat
lill-pazjent kif ukoll lill-carer responsabbli.

ID-DRITT LI TAĦTAR CARER RESPONSABBLI
Carer responsabbli hi persuna ta’ fiduċja tal-pazjent biex tgħinu fid-deċiżjonijiet tiegħu, fittwettiq tal-pjan ta’ kura kif ukoll biex jaġixxi f’ismu skont il-bżonn fir-rigward ta’ kura tas-saħħa
mentali. Il-carer responsabbli jista’ jistaqsi u jikkjarifika l-pjan ta’ kura flimkien mal-pazjent
u t-tim mediku u għandu d-dritt li jingħata l-informazzjoni relatata mal-pjan ta’ kura. Ilcarer responsabbli qiegħed hemm biex jgħin lill-persuna fil-kundizzjoni tagħha, jara li tieħu
l-mediċini li hemm bżonn u ssegwi l-pariri li tingħata għall-kura tagħha inkluż li tattendi għal
appuntamenti meta u kif meħtieġ. Il-carer responsabbli jista’ jikkomunika mat-tim jekk jara li
l-persuna ma tkunx sejra sew. Il-carer responsabbli maħtur skont il-liġi tas-saħħa mentali hu
responsabbli biss fejn tidħol il-kura ta’ saħħa mentali u mhux responsabbli għal affarijiet oħra
bħal amministrazzjoni ta’ flus u propjeta`.
Il-liġi taħseb li f’każ li l-persuna ma taħtarx carer responsabbli tal-għażla tagħha, dan ir-rwol
jingħata lill-persuna l-aktar qrib tiegħu fuq bażi legali jew soċjali. Il-Kummissarju jista’ jappunta
carer responsabbli għall-finijiet biss tal-għoti jew iż-żamma tal-kunsens għall- kura. Kemm-il
darba t-tim mediku jara li l-carer responsabbli ma jkunx adattat għal dan ir-rwol, l-ispeċjalista
għandu jinforma bil-miktub lill-Kummissarju fejn jagħti r-raġunijiet tiegħu. Il-Kummissarju wara
li jevalwa l-każ jista’ jappunta carer responsabbli ieħor.
F’ċirkustanzi ta’ emerġenza, il-carer responsabbli jista’ jintalab li jiffirma formoli ta’ applikazzjoni
għall-osservazzjoni jew għall-kura kontra l-volonta` tal-pazjent. Dan dejjem isir għall-ġid u
l-ħarsien tal-pazjent f’sitwazzjoni fejn ma jkunx f’pożizzjoni li jiddeċiedi għalih innifsu, japplikaw
il-kriterji imsemmija qabel u l-pazjent ma jaċċettax li jingħata l-kura meħtieġa. Il- carer
responsabbli għandu jkollu sehem attiv f’dak kollu li jirrigwardja l-kura mfassla. Hu dritt talpazjent li jagħżel u jappunta l-carer responsabbli tal-għażla tiegħu bil-miktub fuq formola
apposta u din trid tiġi ffirmata wkoll mill-carer responsabbli dejjem jekk dan jaċċetta.
Il-carer responsabbli ma jistax ‘jiffirma’ biex persuna tinżamm għall-kura b’mod involontraju.
Kemm-il darba l-kriterji stabbiliti mill-liġi għal kura involontarja ma jibqgħux japplikaw u
l-pazjent ikun tajjeb biżżejjed biex jerġa’ lura fil-komunita` dan jista’ joħroġ jew jekk ikun hemm
bżonn ta’ aktar kura imma dan jaċċetta l-kura b’mod volontarja, dan ikompli bil-kura tiegħu
l-isptar skont il-bżonn.
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Ta’ min jinnota li ĦADD ma jista’ jinżamm l-istpar b’mod involontarju mingħajr eżami
mediku li jiċċertifika dan jew jekk waħda mit-3 kriterji stabbiliti mill-liġi għal kura
involontarja ma tapplikax.

KIF WIEĦED JISTA’ JAGĦMEL ILMENT JEW
SUĠĠERIMENT

lill-Unit tal-Ħarsien tal-Konsumatur fi ħdan is-servizzi tas-Saħħa Mentali
(Customer Care Unit)
Hu rakkomandat li f’każ ta’ diffikulta, il-pazjenti u l-carers responsabbli, l-ewwel għandhom
jitkellmu mat-tim responsabbli mill-kura tagħhom. Jekk dawn ma jkunux sodisfatti jew jixtiequ
aktar informazzjoni nirrakkomandaw dawn il-proċeduri:
Tkellem ma’ membru tal-istaff tas-sala jew tad-dipartiment tal-out-patients jew il-klinika tassaħħa mentali fejn qed tirċievi l-kura dwar dak li qed jinkwetak fil-kura tiegħek jew tal-għeżież
tiegħek. Jekk tibqa m’intix sodisfatt, tista’ tiftaħ każ mal-Unit tal-Ħarsien tal-Konsumatur fi
ħdan is-servizzi tas-Saħħa Mentali.
Il-Unit tal-Ħarsien tal-Konsumatur fi ħdan is-servizzi tas-Saħħa Mentali (Customer Care Unit) .
·

L-għan tal-Unit tal-Ħarsien tal-Konsumatur fi ħdan is-servizzi tas-Saħħa Mentali hu
li jipprovdi lill-pazjenti / carers b’servizz aċċessibbli u ta’ kwalita` bl-aktar mod effettiv,
effiċjenti u fi żmien raġonevoli.

·

Jekk m’intix kuntent bil-kwalita` jew bil-mod ta’ kif is-servizz hu provdut, il-Unit għal Ħarsien
tal-Konsumatur hu l-post fejn għandek tmur bil-mistoqsijiet tiegħek u jsir sforz biex jaraw li
d-diffikulta` tiegħek tiġi mistħarrġa fl-inqas żmien possibli.

·

Tista’ tiddiskuti b’mod informali dwar dak li qed idejqek mal-professjonisti li qed isegwuk
imma jekk tibqa’ mhux sodisfatt tista’ tiftaħ każ b’mod formali.

·

Tista’ tgħaddi kumment jew suġġeriment dwar kif jista’ jkun hemm titjib fis-servizzi. B’dan ilmod tkun qed tgħin fit-titjib tal-kwalita` tas-servizzi offruti mis-Servizzi tas- Saħħa Mentali.

·

Jekk għandek bżonnijiet partikolari rigward aċċess għas-sistema bħal problemi bil-lingwa,
il-unit jagħmel l-għalmu tiegħu kollu biex isiru arranġamenti għall-aħjar tiegħek.

Il-Unit tinsab fil-blokk tal-Amministrazzjoni fl-Isptar Monte Karmeli, fuq in-naħa tax-xellug tad
daħla prinċipali. Wieħed jista’ jsib sinjali li jindikawlu l-uffiċċju.
20
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Kif tiftaħ każ:
·

Tista’ tiftaħ każ mal-Unit tal-Ħarsien tal-Konsumatur fi ħdan is-servizzi tas-Saħħa
Mentali billi żżur l-uffiċċju fejn tista’ tiddiskuti d-diffikulta` tiegħek. Hu rakkomandat li
biex tingħatalek l-attenzjoni kollha meħtieġa ċċempel u tirranġa għal appuntament minn
qabel;

·

Tista’ tagħmel kuntatt biex tiddiskuti problema jew tagħmel suġġeriment permezz talformoli apposta. Dawn jistgħu jinkisbu mill-uffiċċju tal-Unit tal-Ħarsien tal-Konsumatur
fi ħdan is-servizzi tas-Saħħa Mentali. Dawn jinsabu wkoll fis-swali u f’postijiet oħra fejn
tingħata l-kura fil-Komunita`;

·

Tista’ tagħmel kuntatt ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi fuq: customercare.mhs@gov.mt
jew billli ċċempel fuq (00356) 2330 4444 jew (00356) 2330 4445;

·

Tista’ tagħmel kuntatt bil-kitba u tibgħat il-korrispondenza fl-indirizz:

Jekk għandek bżonnijiet partikolari biex taċċessa s-servizzi tas-Saħħa Mentali, inkluż dawk ta’
lingwa, il-unit tal- Ħarsien tal-Konsumatur tagħmel dak kollu possibbli biex isiru l-arranġamenti
neċessarji.

KIF TITKELLEM MAL-KUMMISSARJU GĦASSAĦĦA MENTALI
Hu rakkomandat li jekk tixtieq titkellem mal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, tgħaddi millUffiċjal responsabbli mill-klijenti fi ħdan l-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali billi
ċċempel fuq in-numru (00356) 2592 4304. Hu rakkomandat tagħmel appuntament qabel ma
tiġi, biex tkun tista’ tingħata l-ħin u l-attenzjoni meħtieġa.

Customer Care Office, Mount Carmel Hospital, Triq l-Imdina, Ħ’Attard, ATD 9033;

Tista’ titlob appuntament jew twassal l-ilment jew suġġeriment tiegħek b’mezz elettroniku fuq
mentalhealthcommissioner.health@gov.mt

·

Jew billi wieħed jimposta l-korrispondenza direttament fil-kaxxa tal-ittri tal-Uffiċċju talUnit tal-Ħarsien tal-Konsumatur jew fil-kaxxi apposta li jinsabu wkoll fis-swali u f’postijiet
oħra fejn tingħata l-kura fil-Komunita`,

Tista’ tagħmel kuntatt bil-kitba u tibgħat il-korrispondenza indirizzata lill-Kummissarju tas-Saħħa
Mentali, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali, Pjazza San Luqa, G’Mangia, PTA 1010.

·

Il-korrispondenza kollha tkun trattata bl-akbar kunfidenzjalità;

F’KAŻ LI MA TKUX SODISFATT MIR-RISPOSTA LI TINGĦATA TISTA’
TIFTAĦ ILMENT MAL-UFFIĊĊJU TAL-KUMMISSARJU GĦAS-SAĦĦA
MENTALI.

Il-korrispondenza kollha tkun trattata bl-akbar kunfidenzjalita`. Hu rakkomandat li wieħed jinkludi
numru ta’ telefon fejn inkunu nistgħu nikkomunikaw lura. Importanti li l-ittri jkunu ffirmati u juru
biċ-ċar l-identita` tal-persuna, ittri mhux iffirmati mhumiex aċċettati.
Importanti li wieħed jinnota li l-Kummissarju tas-Saħħa Mentali ma jiħux deċiżjonijiet fuq aspetti
kliniċi bħal x’mediċini wieħed għandu bżonn għall-kura tiegħu jew trattamenti oħra.

TISTA’ TAGĦMEL ILMENT JEW SUĠĠERIMENT GĦAL TITJIB FIS-SERVIZZ.
DAN IWASSAL BIEX IKUN HEMM TITJIB FIL-KWALITA’ TAL-KURA
PROVDUTA FIL-QASAM TAL-KURA TAS-SAĦĦA MENTALI F’MALTA.
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