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உங்களது உரிமை்களும் 
ப�ொறுப்புக்களும்
நீங்கள் ப�றும் சு்காதாே கெனிப்பு �ாது்காப்�ானதா்கவும், 
திைமையானதா்கவும், பசயலூக்கமுண்டயேொகவும் ைற்றும் 
ஒரு தனி��ர எனை முண்றயில உங்களுண்டய உரிமை்கமள 
ைதிப்�தா்கவும் இருக்கரெண்டும் என�தில ÔSA சு்காதாேம்Õ �ற்றுறுதி 
பகொண்டுள்ளது.
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உரிணை உஙகளுக்குள்ளது
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 உயர தே ரசமவ்கமளப்
 ப�றுெேற்கொை உரிணை
உஙகளுக்குள்ளது

ைதிப்பு-ைரியொணே
 ைதிப்பு-ைரியொணேயு்டன்
 �்டத்ேப்�டுெேற்கொை உரிணை
உஙகளுக்குள்ளது

ேகெலகள்
 என்ை �்டக்கி்றது என்�ணேத்
 பேரிவிக்கப்�டுெேற்கொை
உரிணை உஙகளுக்குள்ளது

 �ஙரகற்பு
 சுறுசுறுப்�ொை �ஙரகற்பிணை
 ரைற்பகொள்ளும் உரிணை
உஙகளுக்குள்ளது

அந்ேேஙகத் ேன்ணை
 அந்ேேஙகம் ைற்றும் ேகெல
 �ொதுகொப்பு ஆகியெற்றிற்கொை
உரிணை உஙகளுக்குள்ளது

 கருத்துணேப்பு
 கருத்துணேப்�ேற்கொை
 ைற்றும்/அலலது முண்றப்�ொடு
 பசய்ெேற்கொை உரிணை
உஙகளுக்குள்ளது
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இலெச அணைப்பு Ôபைொழிப�யர த்துணேப்பு ைற்றும் பைொழிப�யரப்பு ணையம்Õ:  
1800 280 203 
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கெனிப்பு ைற்றும் ரசணெக்கொை �ற்றுறுதி

ேைது சுகொேொே ைற்றும் சமூக ரசணெகணள அணுகும் 
அணைெருக்கும் ர�ரைண்றயொைரேொர அனு�ெத்திணை 
அளிக்க ரெண்டும் என்�தில 

ÔSA சுகொேொேம்Õ �ற்றுறுதி பகொண்டுள்ளது. இணேச சொதிக்க, 
ேனி ��ர ஒருெணே ணையைொய்க் பகொண்்ட கெனிப்பிணை 
முன்ரைற்றுவிக்கும் ரசணெகணள உஙகளுக்கு ெைஙக �ொம் 
விரும்புகிர்றொம்.
�ொதுகொப்�ொை, ஒருஙகிணைக்கப்�ட்்ட ைற்றும் உஙகளது உரிணைகணளயும், 
பகளேெத்திணையும் ைதிக்கும் கெனிப்பிணை ெைஙக �ொஙகள் விரும்புகிர்றொம். 
உஙகளுக்ரகொ, உஙகளது குடும்�த்திைருக்ரகொ அலலது உஙகளது 
கெனிப்�ொளரகளுக்ரகொ ரகள்விகள் அலலது கரிசைஙகள் ஏதும் 
இருந்ேொல, அலலது அறிெொரந்ே முடிவு ஒன்ண்ற ரைற்பகொள்ள 
உஙகளுக்கு உேவும் ெணகயில விெொதிக்கப்�டும் வி்டயஙகணள 
விளஙகிக்பகொள்ெதில உஙகளுக்கு உேவி ரேணெப்�ட்்டொல, 
ேயவு பசய்து உஙகளது சுகொேொேக் கெனிப்பு அணியிலுள்ள எெபேொருெணேயும் 
ரகளுஙகள். ரேணெப்�ட்்டொல, பைொழிப�யரப்�ொளர ஒருெணே ஏற்�ொடு பசய்ய 
�ணியொளரகளொல இயலும்.
Ôசுகொேொேம் ைற்றும் சமூக ரசணெகள் குறித்ே முண்றப்�ொட்டு ஆணையரÕ 
அெரகளது Ôசுகொேொே ைற்றும் சமூக ரசணெகள் உரிணை சொசைம்Õ எனும் 
ஆெைம் www.hcscc.sa.gov.au என்்ற ெணலத்ேளத்தில கிண்டக்கும். உஙகளுண்டய 
உரிணைகள், ைற்றும் உஙகளுண்டய குடும்�த்திைர, கெனிப்�ொளரகள் அலலது 
உஙகள் சொர�ொகச பசயல�்ட நீஙகள் பேரிவு பசய்துள்ள ��ரகள் ஆகிரயொேது 
உரிணைகள் என்ை என்�ணே இந்ே Ôசொசைம்Õ ரகொடிட்டுக் கொண்பிக்கி்றது. 
உஙகளது உரிணைகள் ேக்க விேத்தில கருத்தில பகொள்ளப்�டுகின்்றை 
என்�ணே உறுதிப்�டுத்துெேன் மூலம் எைது ரசணெகணள �ொஙகள் ரைம்�டுத்ே 
விணைகிர்றொம். 
ைை�ல ர�ொயொளரகள், கெனிப்�ொளரகள் ைற்றும் குடும்�த்திைர ஆகிரயொருக்கொை 
�ொன்கு குறிப்பிட்்ட Ôஉரிணைக் கூற்றுÕ சிற்ர்றடுகணள ÔSA சு்காதாேம்Õ 
உருெொக்கியுள்ளது. www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities எனும் 
ெணலத்ேளப்�க்கத்தில இணெ கிண்டக்கும்.
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ÔSA சுகொேொேÕைொைது பின்ெரும் வி்டயஙகணளயும் ைதித்து அெற்றின் மீது �ற்றுறுதி 
பகொண்டுள்ளது:
> எைது சுகொேொே ரசணெகளுக்குள்ளொக, இளெயது கெனிப்�ொளரகள் உள்ள்டஙக, 

கெனிப்�ொளரகளது �ஙகு. Ôகெனிப்�ொளரகளுக்கொை சவுத் அவுஸ்திரேலிய 
சொசைம்Õ எனும் ஆெைத்திணையும், சுகொேொே முண்றணைக்குள்ளொக 
கெனிப்�ொளரகளது உரிணைகணளப் �ற்றிய  
ரைலதிகத் ேகெலகணளயும் ெொசியுஙகள்  
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

> Ôைை �ல உரிணைகள் ைற்றும் ப�ொறுப்புகள் - ரேசியக் கூற்றுÕ  
(The  National Mental Health Statement of Rights and Responsibilities)  
www.health.gov.au எனும் ெணலத்ேளத்திற்குச பசன்று Ôைை �ல உரிணைகள் 
ைற்றும் ப�ொறுப்புகள் - ரேசியக் கூற்றுÕ (The National Mental Health Statement of 

Rights and Responsibilities) எனும் �க்கத்திணைத் ரேடுஙகள்.
> Ôமூப்புற்்ற சவுத் அவுஸ்திரேலியரகளது உரிணைகள் கொப்பு யுக்திÕ (Strategy 

to Safeguard the Rights of Older South Australians) www.sahealth.sa.gov.au/
yourrightsandresponsibilities

> Ôகெனிப்பிலுள்ள குைந்ணேகள் ைற்றும் இள ெயதிைர உரிணைச சொசைம்Õ (Charter 
of Rights for Children and Young People in Care) www.gcyp.sa.gov.au/charter-of-rights-2/
the-charter

> Ôசுகொேொே கெனிப்பு ரசணெகளில உள்ள குைந்ணேகள் ைற்றும் இள ெயதிைேது 
உரிணைகள்Õ (Children and Young People’s Rights in Healthcare Services) https://children.
wcha.asn.au/children-and-young-peoples- rightshealthcareservices-charter
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உஙகளது சுகொேொே கெனிப்பு - உஙகளொல எப்�டி 
உேெ இயலும் 
உஙகளுக்கும், உஙகளுக்குக் கெனிப்பிணை ெைஙகும் சுகொேொேத் 
பேொழிலரகளுக்கும் இண்டரயயொை ஒத்துணைப்பின் மூலைொக சி்றப்�ொை சுகொேொேக் 
கெனிப்ண�ணைப் ப�்றலொம். இன்னும் சி்றந்ே கெனிப்பிணை �ொஙகள் உஙகளுக்கு 
ெைஙக எைக்கு ஏது பசய்யும் ெணகயில நீஙகள் பின் ெருெைெற்ண்றச பசய்ய 
ரெண்டியது முக்கியம். 
> உஙகளுக்கு ரைலதிகத் ேகெலகள் ரேணெப்�ட்்டொல, அலலது  உஙகளுக்கு 

விளஙகொே அலலது நீஙகள் கெணலப்�டும் வி்டயம் எதுவும் இருந்ேொல 
அணேப் �ணியொளரகளி்டம் பேரிவியுஙகள்.

> உஙகளுக்கொை சுகொேொேத் திட்்டத்திணைப் பின்�ற்றுஙகள், அலலது இதில 
உஙகளுக்கு விருப்�ம் இலணல என்்றொல அலலது அப்�டி உஙகளொல பசய்ய 
இயலவிலணல என்்றொல, உஙகளுண்டய சுகொேொேக் கெனிப்புத் பேொழிலரி்டம் 
இணேத் பேரிவியுஙகள்.

சுகொேொேக் கெனிப்புப் �ணியொளரகளுக்கு நீஙகள் அெசியம் பேரிவிக்க ரெண்டிய 
ேகெலகள்:
> உஙகளுண்டய ைற்றும் குடும்�த்திைருண்டய ைருத்துெ ெேலொறு. உஙகளுக்கு 

இேற்கு முன்பு ஏற்�ட்டிருந்ே எவபெொரு பிேசசிணைகள், சிக்கலகள் அலலது 
தீவிே எதிரவிணளவுகள் ஆகியெற்ண்ற இது உள்ள்டக்கும். 

> எவபெொரு சிகிசணச அலலது நீஙகள் எடுத்துக்பகொண்டிருக்கும் அலலது 
எடுத்துக்பகொண்டிருக்க ரெண்டிய கூடுேல ைருந்து, இயற்ணக ைருந்து 
அலலது ைொற்று ைருந்து எதுவும்.

> நீஙகள் ப�ற்று ெரும் ைருந்துகள் அலலது சிகிசணசயில உஙகளுக்கு 
இருக்கக்கூடிய பிேசசிணைகள் உள்ள்டஙக உஙகளது நிணலயில ஏற்�டும் 
எவபெொரு ைொற்்றமும்.

> கலொசொேம் அலலது சைய முக்கியத்துெம் ஆகியை சம்�ந்ேப்�ட்்ட விரச்டத் 
ரேணெகள், அலலது உ்டலியலொணையின் விணளெொக உஙகளுக்குள்ள 
விரச்டத் ரேணெகள் எதுவும்.

�ணியொளரகள் ைற்றும் இேே ர�ொயரகளது �லணைக் கருத்தில பகொள்ளுஙகள்:
> இன்பைொரு ர�ொயொளர, உ்றவிைர, அலலது �ணியொளர ஒருெர மீேொை 

ென்முண்ற, தூசைம், அசசுறுத்ேலகள் அலலது ெொரத்ணேத் துஷ்பிேரயொகம் 
ஆகியெற்ண்ற ஏற்றுக்பகொள்ள இயலொது. 

> உஙகளுண்டய சந்திப்புரெணளகணளத் ேெ்றவி்டொதீரகள். சந்திப்பிற்கு உஙகளொல 
ெே இயலவிலணலபயனில, சந்திப்புரெணளணய இன்பைொரு ர�ேத்திற்கு 
ைொற்றுெேற்குக் கூடிய விணேவில இணே சுகொேொே ரசணெக்குத் பேரிவியுஙகள்.
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> ைற்்ற ர�ொயொளரகளது ரேணெகள் ைற்றும் அெரகளது அந்ேேஙகத் ேன்ணை 
ஆகியெற்றிற்கு ைதிப்�ளியுஙகள்.

> ைது�ொைம், சட்்டப்பு்றம்பு ெஸ்துக்கள் அலலது ஆயுேஙகள் எணேயும் 
எவபெொரு சுகொேொே ரசணெக்கும் பகொண்டுெேொதீரகள். 

> ைருத்துெைணை ைற்றும் சுகொேொே ரசணெ ெளொகஙகள் அணைத்து 
ரெணளகளிலும் புணகத் ேண்ட உள்ள �குதிகளொகும்.

Ôசுகொேொே ைற்றும் சமூக ரசணெகள் உரிணை 
சாசனம்Õ
1. அணுகல - சுகொேொே ைற்றும் சமூக ரசணெகணள 

அணுகும் உரிணை
ேைது ரேணெகணளப் பூரத்தி பசய்யும் சுகொேொே ைற்றும் 
சமூக ரசணெகணள அணுகும் உரிணை அணைத்து சவுத் 
அவுஸ்திரேலிய ைொநிலத்ேெருக்கும் உண்டு. 
ஓருெேது ர�ொய்நிணல ைற்றும் உஙகளுக்குத் ரேணெப்�டும் சிகிசணசயின் அெசேம் 
ஆகியெற்றின் ைதிப்பீட்டின் அடிப்�ண்டயில அணைெருக்கும் சுகொேொேக் கெனிப்பு 
அளிக்கப்�டுகி்றது. 
ரசணெகணள அணுகுெதில சிேைஙகணள எதிரபகொள்ளும் ைக்களுக்கு 
உேவுெேற்கொை திட்்டஙகணள ÔSA சுகொேொேம்Õ ஏற்�டுத்தியுள்ளது. உேொேைத்திற்கு, 
ைை �லத் ரேணெகள் உள்ளெரகள், உ்டலியலொணை உள்ளெரகள், பைொழி 
ைற்றும் கலவியறிவுத் ேண்டகணள எதிரபகொள்�ெரகள், ர�சசு ைற்றும் பசவித்தி்றன் 
குண்ற�ொடு உள்ளெரகள், பெவரெறு கலொசசொே �ம்பிக்ணககணளக் பகொண்்டெரகள் 
ைற்றும் உ்டல �லிந்ேெரகள் ஆகிரயொருக்கொை திட்்டஙகள் உள்ளை. ரசணெகணள 
அணுகுெதில உஙகளுக்கு உேவி ரேணெப்�ட்்டொல, ேயவு பசய்து இணேப் �ற்றி 
உஙகளது சுகொேொே ரசணெப் �ணியொளரு்டன் கலந்துணேயொடுஙகள். 

விருப்�த்பேரிவு அறுணெ சிகிசணச ைற்றும் கொத்திருப்புப் 
�ட்டியலகள் 
உஙகளுண்டய ர�ொய் நிணலயொல உயிருக்கு ஆ�த்து இலணல என்்றொல, 
விருப்�த்பேரிவு சிகிசணச / அறுணெசிகிசணசக்கொக நீஙகள் கொத்திருப்புப் 
�ட்டியலில ஒன்றில ணெக்கப்�்டலொம். சில சமூக சுகொேொே ரசணெகளி்டமும், 
�ல ைருத்துெ ரசணெகளி்டமும் கூ்ட கொத்திருப்புப் �ட்டியலகள் இருக்கும். 
கொத்திருப்புப் �ட்டியலகணளப் �ற்றிய ரைலதிகத் ேகெலகணள  
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities எனும் ெணலத்ேளத்தில விருப்�த் 
பேரிவு அறுணெசிகிசணசப் �குதியில கொைலொம். 
பின் ெரும் உரிணைகள் உஙகளுக்குள்ளை:
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> எதிர�ொரக்கப்�டும் கொத்திருப்புக் கொலம் எவெளவு என்�ணேத்  பேரிந்துபகொள்ள 
> கொத்திருப்புக் கொலம் குண்றெொக உள்ள இன்பைொரு சுகொேொே ரசணெ இருக்கி்றேொ, 

அலலது இன்னும் துரிேைொை அலலது ைொற்று சிகிசணசக்கொை ைற்்ற பேரிவுகள் 
உள்ளைெொ என்று பேரிந்துபகொள்ள.

உஙகளது ர�ொய்நிணல இன்னும் ரைொசைண்டந்ேொல, இணேப் �ற்றித் ேயவு பசது 
உஙகளது ப�ொது ைருத்துெ (GP) ரு்டன் கலந்துணேயொடுஙகள்.

பூரவீகக்குடி சுகொேொே அணிகள்
சில ைருத்துெைணைகளில ‘பூரவீகக்குடி சுகொேொே அணிகள்’ இருக்கும். 
Ôபூரவீகக்குடி சுகொேொே அணிÕ ஒன்று அலலது Ôபூரவீகக்குடி சுகொேொேத் பேொ்டரபு 
அதிகொரிÕ ஒருெர இருக்கி்றொேொ என்று நீஙகள் �ணியொளரகணளக் ரகட்கலொம்.
ைருத்துெைணை எப்�டி இயஙகுகி்றது, என்ை �்டக்கி்றது என்�ணேப் �ற்றிய 
ேகெலகணளயும், ர�ொக்குெேத்து ெசதி அலலது ேஙகுமி்ட ெசதிகணள எப்�டி 
ஒழுஙகு பசய்ெது என்�ணேப் �ற்றிய ேகெலகணளயும் இெரகளொல உஙகளுக்குத் ேே 
இயலும். 
நீஙகள் ைருத்துெைணைணய விட்டு பெளிரயறும் ர�ொது, உஙகளது ரேணெ 
என்ை என்�ணேப் ப�ொறுத்து, சமூக சுகொேொே ரசணெ கெனிப்புப் �ணியொளரகள், 
பூரவீகக்குடியிைர ைற்றும் ர்டொரிஸ் நீரசசந்தித் தீெக சமூகத்திைர ைற்றும் Ôபூரவீகக் 
குடி சமூகக் கட்டுப்�ொட்டு சுகொேொே ரசணெகள்Õ ஆகிரயொரேொடு உஙகணளத் 
பேொ்டரபு�டுத்ே இயலும். 
பூரவீகக்குடி ரசணெணயப் �யன்�டுத்தும் அணைத்து உேவி ரேணெப்�டுரெொருக்கும் 
ஒத்ேொணச பசய்ெரே Ôபூரவீகக்குடி சுகொேொே அணிகÕ ளுண்டய ர�ொக்கம் 
என்்றொலும், கிேொைப் �குதிகளிலிருந்தும், பேொணலதூேப் �குதிகளிலிருந்தும் ெரும் 
பூரவீகக்குடியிைர ைற்றும் ர்டொரிஸ் நீரசசந்தித் தீெக சமூகத்திைருக்கு அதியுயர 
முந்துரிணை அளிக்கப்�டுகி்றது.

2. �ொதுகொப்பு - துஷ்பிேரயொகத்திலிருந்து 
�ொதுகொப்�ொக இருப்�ேற்கொை உரிணை

ர�ொயொளரகள்/நுகரரெொர, கெனிப்�ொளரகள், பேொண்்டரகள் 
ைற்றும் �ணியொளரகள் ஆகிரயொர ேனி��ர ஒருெருக்கு 
அசசுறுத்ேல அலலது ஆ�த்து எதுவுமின்றி 
அளிக்கப்�்டக்கூடிய சுகொேொே ரசணெகணள விரும்புகின்்றைர 
என�மத ÔSA சுகொேொேம்Õ கருத்தில பகொண்டுள்ளது.
ைருத்துெைணைகளும், சுகொேொே ரசணெகளும் ைக்களுக்குக் கெனிப்பு அளிக்கப்�ட்டு 
அெரகள் ர�ொயிலிருந்து குைைண்டயும் இ்டஙகளொகும். உஙகணள ெசதியொகவும் 
�ொதுகொப்�ொகவும் ணெத்திருந்து �ரிவும், அன்பும் மிக்க துன்�த்ணேத் ேணிக்கும் 
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கெனிப்ண� உஙகளுக்கு அளிக்க எம்ைொல இயன்்ற அணைத்ணேயும் �ொஙகள் 
பசய்ரெொம்:
> தீஙகு ைற்றும் துஷ்பிேரயொகத்திலிருந்து �ொதுகொப்�ொக இருப்�ேற்கொை    

உரிணை உஙகளுக்குள்ளது
> மிகவும் குண்றந்ே அளவிலொை கட்டுப்�ொடுகணளக் பகொண்்ட கெனிப்பு 

ெைஙகப்�டுெேற்கொை உரிணை உஙகளுக்கு இருக்கி்றது
> ர�ொக்கத்ரேொடு பசய்யப்�்டொே, அலலது ேற்பசயலொக ர�ரிடும் இன்ைணலக் 

குண்றந்ே �ட்சைொக்கும் கெனிப்ண�ப் ப�றும் உரிணை உஙகளுக்குள்ளது
ைருத்துெைணைகள் ைற்றும் சுகொேொே ரசணெகள் ஆகியைவும் ரெணலகள் 
�்டக்கும் �ணியி்டஙகரளயொகும்.
�ணியொளரகள், ைற்்ற ர�ொயரகள் ைற்றும் ெருைரகள் ஆகிரயொேது �லணைத் 
ேயவு பசய்து கருத்தில பகொள்ளுஙகள். �ணியொளரகள் அலலது ர�ொயொளரகளின் 
�ொதுகொப்ண� அசசுறுத்ேக் கூடிய ெொரத்ணே ரீதியொை அலலது உ்டலரீதியொை 
துஷ்பிேரயொகம் ர�ொன்்ற �்டத்ணே ஏற்றுபகொள்ள இயலொேேொகும். 
ைைணேப் புண்�டுத்ேக்கூடிய விேத்தில அலலது ஆ�த்ேொை முண்றயில 
�்டந்துபகொள்�ெரகள் பெளிரயறுைொறு ரகட்டுக்பகொள்ளப்�்டக் கூடும், அலலது 
கொெலதுண்றயிைர அலலது �ொதுகொப்�ொளரகள் அணைக்கப்�்டக்கூடும். 
எசசரிக்ணகக் குறியீடுகள் எதுவும் இருந்ேொல அெற்ண்றப் பின்�ற்றுஙகள், ைற்றும் 
குைந்ணேகணள அணைத்து ரெணளகளிலும் கண்கொணியுஙகள். 
உஙகளுண்டய இலலத்தில உஙகளுக்கு ரசணெகணள ெைஙகும் 
�ணியொளரகளுக்குப் �ொதுகொப்�ொை சூைலில ரெணல பசய்ெேற்கொை உரிணை 
உள்ளது. உஙகள் இலலத்திற்கு ெருெேற்கு முன்�ொக, �ணியொளரகள் உஙகணளத் 
பேொணலர�சியில அணைத்துப் �ொதுகொப்பு ரசொேணை ஒன்ண்ற ரைற்பகொள்ெொரகள்.

3 தேம். உயரதே ரசமவ்களுக்கான உரிமை 
சவுத் அவுஸ்திரேலிய சுகொேொே முண்றணையொைது ஒரு 
�ொதுகொப்�ொை, �ம்�கைொை ைற்றும் உயரேேைொை ரசணெயொக 
இருப்�ணே உறுதி பசய்ெதில ÔSA சுகொேொேம்Õ �ற்றுறுதி 
பகொண்டுள்ளது. 
சட்்டம், பேொழிலணை, நீதி ப�றி, �ொதுகொப்பு ைற்றும் ேேம் ஆகியெற்ண்றக் குறித்து 
�ொஙகள் பகொண்டுள்ள ேே நிரையஙகணளப் பூரத்தி பசய்யும் பகொள்ணககள், 
பசயலமுண்றகள் ைற்றும் �ண்டமுண்றகணளப் பின்�ற்றுெேன் மூலம் �ொஙகள் 
இவெொறு பசய்கிர்றொம். 
�ொதுகொப்�ொை ைற்றும் உயரேேைொை கெனிப்பு ெைஙகப்�டுெணே உறுதி பசய்யும் 
ப�ொருட்டு கொரியஙகள் பசய்யப்�டும் விேத்திணை ÔSA சுகொேொேம்Õ பேொ்டரந்து 
மீள்�ொரணெ பசய்து ெருகி்றது. மிகச சி்றந்ே சுகொேொே ரசணெகணள ெைஙகும் 
�லல �யிற்சி ப�ற்்ற �ணியொளரகளும், ெசதிகளும் எம்மி்டம் உள்ளை. 
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உஙகளது ரேணெகணளப் பூரத்தி பசய்யும் ெணகயில எைது சுகொேொே ரசணெகள் 
இணைெொகப் �ணியொற்றும் என்றும், உஙகளுக்கொை கெனிப்பு ஒருஙகிணைப்பு 
பசய்யப்�டும் என்றும் நீஙகள் எதிர�ொரக்கலொம். 
Ôஉஙகளது ைருத்துெரி்டம் பசலலுேல - ேகெல ஏடு - உஙகளது ைருத்துெர 
அலலது சுகொேொே ரசணெ ெைஙகு�ரி்டம் பசலலும் ரெணளணய �ன்கு 
�யன்�டுத்திக் பகொள்ளுஙகள்Õ (ÔVisiting your doctor fact sheet – Make the most of your 
visit to your doctor or health providerÕ) எனும் ேகெல ஏடு  
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities எனும் ெணலத்ேளப்�க்கத்தில 
கிண்டக்கும்.  

4. ைதிப்பு ைரியொணே - ைதிப்பு ைரியொணேரயொடு 
�்டத்ேப்�டுெேற்கொை உரிணை 

உஙகளது ெயது, �ொலிைம், �ொலியல �ொட்்டம், சையம் 
அலலது கலொசொேம் எதுெொக இருப்பினும், ைதிப்பு 
ைரியொணேயு்டனும், பகளேெத்து்டனும் �்டத்ேப்�்ட ரெண்டிய 
உரிணை உஙகளுக்குள்ளது. 
உஙகளுண்டய சுகொேொே கெனிப்பிற்கொை திட்்டத்தில உஙகளுண்டய 
விருப்�ஙகள், �ம்பிக்ணககள் ைற்றும் ெைக்கைொை பசயலமுண்றகள் ஆகியை 
ைதிக்கப்�ட்டுப் பிேதி�லிக்கப்�்ட ரெண்டிய உரிணை உஙகளுக்குள்ளது. உஙகளது 
பகளேெத்திணைப் �ணியொளரகள் ைதித்து �்டப்�ர. 
சுகொேொே கெனிப்பு குறித்ே உஙகளது விருப்�ஙகள் முன்கூட்டிரய 
ஆெைப்�டுத்ேப்�்டவும், உஙகளது முடிவுகள் உஙகளுண்டய கெனிப்�ொளரகளொல 
ைதிக்கப்�டுெேற்கொை உரிணையும் உஙளுக்குள்ளது. 
சட்்டப்�டியொை ஒரு Ôமுன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுÕ (Advance Care Directive) எனும் 
ஆெைம் ஒன்றின் மூலைொகரெொ அலலது முண்றப்�டியலலொே Ôமுன்கூட்டிய 
கெனிப்புத் திட்்டஙகள்Õ (Advance Care Plans) மூலைொகரெொ உஙகளது விருப்�ஙகள் 
ஆெைப்�டுத்ேப்�்டலொம். 

முன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுகள்
உஙகளுண்டய எதிரகொல சுகொேொே கெனிப்பு, ெொழக்ணகயின் இறுதி நிணல, நீஙகள் 
விரும்பும் ெொழக்ணக ஏற்�ொடுகள் ைற்றும் இேே பசொந்ேத் ேனிப்�ட்்ட வி்டயஙகணள 
ஒரே Ôமுன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுப் �டிெம்Õ (Advance Care Directive Form) 
ஒன்றில பேளிெொகவும் சட்்டப்�டியும் ஏற்�ொடுகள் பசய்ெேற்கு Ôமுன்கூட்டிய 
கெனிப்பு உத்ேேவுÕ (Advance Care Directive) உஙகளுக்கு ஏது பசய்யும். 
முடிபெடுப்புத் தி்றனில ேற்கொலிகைொை அலலது நிேந்ேேைொை குண்ற�ொடு 
ஏற்�ட்டிருக்கும் கொலத்தில Ôமுன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுÕ பசலலு�டியொகும். 
Ôமுன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுÕ ஒன்று உஙகளி்டமிருந்ேொல, ேயவு 
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பசய்து சுகொேொே ரசணெப் �ணியொளரகளி்டம் பசொலலுஙகள், ைற்றும் இேன் 
சொன்்றளிக்கப்�ட்்ட பிேதி ஒன்ண்ற ைருத்துெைணையின் உள்ளனுைதி அணிக்கும், 
உஙகளது ைருத்துெருக்கும் ைற்றும் உஙகள் சொர�ொக முடிவு எடுப்�ெருக்கு 
அலலது எடுப்�ெரக(Substitute Decision Maker(s))ளுக்கும் பகொடுஙகள். 
ரைலதிகத் ேகெலகளுக்கும், Ôமுன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுப் �டிெம்Õ ஒன்ண்ற 
இணைய இ்றக்கம் பசய்ெேற்கும் www.advancecaredirectives.sa.gov.au எனும் 
ெணலத்ேளத்திற்குச பசலலுஙகள்.

5. ேகெலகள் - ேகெலகள் 
பேரிவிக்கப்�டுெேற்கொை உரிணை 

ரசணெகள், சிகிசணசத் பேரிவுகள் ைற்றும் பசலவுகள் 
ஆகியெற்ண்றப் �ற்றிய பெளிப்�ண்டயொை, பேளிெொை ைற்றும் 
ேக்க ர�ேத்திலொை ேகெலகள் உஙகளுக்கு விளஙகும் 
விேத்தில உஙகளுக்குத் பேரிவிக்கப்�டுெேற்கொை உரிணை 
உஙகளுக்குள்ளது. 
ர�ொயொளர என்்ற முண்றயில, நீஙகரளொ, உஙகளது சுகொேொேப் பிேதிநிதி1 ரயொ கீழ 
ெருெைெற்ண்ற எதிர�ொரக்கலொம்: 
> உஙகளுக்கு விளஙகக்கூடிய பைொழி / ெடிெத்தில அணைத்துத் ேகெலகளும் 

பகொடுக்கப்�்ட ரெண்டும்
> நீஙகரளொ அலலது உஙகள் நிணலயில இருக்கும் நியொயைொை ��ர  ஒருெரேொ 

கணிசைொை அளவிலொைது என்று கருதும் எந்ே ஆ�த்துக்கணளப் �ற்றியும் 
உஙகளுக்குச பசொலலப்�்ட ரெண்டும், ைற்றும் அந்ே ஆ�த்துகள்  என்ை என்று 
உஙகளுக்கு விளக்கிச பசொலலப்�்ட ரெண்டும்

> உஙகளுண்டய சுகொேொே கெனிப்ண�க் குறித்து அறிெொரந்ேபேொரு  முடிவிணை 
நீஙகள் ரைற்பகொள்ளும் ெணகயில, எப்�டிப்�ட்்ட சிகிசணசணய  உஙகளது 
சுகொேொேத் பேொழிலர உஙகளுக்குப் �ரிந்துணேக்கி்றொர என்றும், ேகுந்ே ைொற்றுச 
சிகிசணசகள் ஏதும் இருக்கின்்றைெொ என்றும் உஙகளுக்கு பசொலலப்�்ட 
ரெண்டும்

> ஆ�த்துகள் உள்ள்டஙக, ரசொேணைகணளப் �ற்றிய ேகெலகள் உஙகளுக்குக் 
பகொடுக்கப்�்டவும், ரசொேணை முடிவுகணளப் �ற்றியும், முடிவுகளின் விணளவுகணளப் 
�ற்றியும் உஙகளுக்கு விளக்கிச பசொலலப்�்டவும் ரெண்டும்

> உஙகளுக்கு அளிக்கப்�டும் சிகிசணச அலலது ைருந்துகளின் ர�ொக்கம், அேன் 
ஆேொயஙகள், ைற்றும் ஏற்�்டெலல �க்கவிணளவுகள் ஆகியெற்ண்ற நீஙகள் 
பேரிந்துபகொள்ள ரெண்டும்

1. ÔபிேதிநிதிÕ என்�ெர நியமிக்கப்�ட்்ட Ôமுடிபெடுக்கும் ைொற்று��ரÕ (Substitute Decision Maker), Ôப�ாறுப்�ாளரÕ 
(Person Responsible) அலலது குைந்ணே ஒன்றின் ப�ற்ர்றொர அலலது �ொதுகொெலர ஆெொர
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> சிகிசணச பெற்றியண்டெேற்கொை ெொய்ப்புக்கள், ரைலதிக சிகிசணச எேற்கும் 
உள்ள ரேணெ, �லல உ்டலநிணலக்குத் திரும்புெேற்கொை, குைமுறுெேற்கொை 
சொத்தியம் ைற்றும் ைறுெொழவுத் ரேணெகள் ஆகியெற்ண்றப் �ற்றிய விளக்கம் 
உஙகளுக்குத் ேேப்�்டரெண்டும்

> ேெறுகள் ஏதும் ஏற்�ட்டுவிட்்டொரலொ அலலது நீஙகள் எதிர�ொரத்ேணேப் ர�ொல 
�்டக்கொவிட்்டொரலொ என்ை பசய்யப்�டும் என்�ணேப் �ற்றிய பேளிெொை விளக்கம் 
உஙகளுக்குத் ேேப்�்டரெண்டும்

> எந்ே ர�ேத்திலும் நீஙகள் உஙகளது ைைணே ைொற்றிக் பகொள்ளலொம் அலலது 
ஒரு ரசொேணை அலலது சிகிசணச ரெண்்டொம் என்று ைறுக்கலொம், ைற்றும் 
ஒரு ரசொேணை அலலது சிகிசணச ரெண்்டொம் என்று ைறுப்�ேைொல ஏற்�டும் 
விணளவுகணளப் �ற்றி உஙகளுக்கு விளக்கிச பசொலலப்�்டரெண்டும். 

> ேேப்�டும் சிகிசணச ரசொேணைக் கட்்டத்திலொைேொ அலலது ஒரு ஆய்வில 
�யன்�டுத்ேப்�டுகி்றேொ என்று நீஙகள் பேரிந்துபகொள்ள ரெண்டும்

> ைருத்துெைணையில அலலது இன்பைொரு சுகொேொே ரசணெயில நீஙகள் 
இருக்கரெண்டிய ரேணெணய உஙகளது ர�ொய்நிணல ஏற்�டுத்ேவிலணல என்று 
உஙகளுக்கு சிகிசசியளிக்கும் ைருத்துெர கருதிைொல, ைருத்துெைணைணய 
விட்டு நீஙகள் அகலுெேற்கு முன்�ொக உஙகளு்டன் கலந்துணேயொ்டப்�்டவும், 
ைருத்துெைணைணய விட்டு அகலும் திட்்டம் ஒன்று உஙகளுக்குத் ேேப்�்டவும் 
ரெண்டும்

> உஙகளுக்கு உேெக்கூடிய உள்ளூர சுகொேொே ரசணெகள், விரச்டக் குழுக்கள், 
உேவி சொேைஙகள், உ�கேைஙகள் ைற்றும் ரசணெகணளப் �ற்றிய ேகெலகள் 
உஙகளுக்குத் ேேப்�்டரெண்டும்

> இன்பைொரு ைருத்துெைணை அலலது சுகொேொே ெசதியில இன்னும் ேகுந்ே 
கெனிப்பு உஙகளுக்குக் கிண்டக்கும் என்று உஙகளுக்கு சிகிசசியளிக்கும் 
ைருத்துெர கருதிைொல, இன்பைொரு ைருத்துெைணை அலலது சுகொேொே 
ெசதிக்கு நீஙகள் ைொற்்றப்�்டரெண்டும்.

ப�ொது ைருத்துெைணை அலலது ேனியொர 
ைருத்துெைணை ர�ொயொளர
உஙகளி்டம் ேனியொர சுகொேொேக் கொப்பீட்டு ெசதி இருந்ேொலும் 
இலணலபயன்்றொலும், ப�ொது ைருத்துெைணை ஒன்றில நீஙகள் இருக்கும்ர�ொது, 
ப�ொது ர�ொயொளர அலலது ேனியொர ர�ொயொளர என்்ற முண்றயில உஙகளுக்கு 
சிகிசணசயளிக்கப்�்ட ரெண்டுைொ என்�ணே நீஙகள் பேரிவு பசய்யும் உரிணை 
உஙகளுக்கு உள்ளது. உஙகளது விருப்�ம் என்ை என்�ணே எழுத்து மூலைொக 
பைொழியுைொறு �ணியொளரகள் உஙகணளக் ரகட்�ர. 
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உஙகளுண்டய முடிவு எணேக் குறிக்கி்றது என்�ணேயும், உஙகளது விருப்�த்தின் 
கொேைைொக ஏற்�டும் �ைரீதியொை விணளவுகள் என்ை என்�ணேயும் 
பேரிந்துபகொள்ளும் உரிணை உஙகளுக்குள்ளது. 
ப�ொது ர�ொயொளர என்்ற ெணகயில, உஙகளுக்கொை ைருத்துெணே உஙகளொல 
பேரிவு பசய்ய இயலொது, ைற்றும் ைருத்துெைணையொல ஒதுக்கப்�டும் 
ைருத்துெேொல அலலது ைருத்துெரகளொல நீஙகள் சிகிசணசயளிக்கப்�டுவீரகள். 
(�ல ைருத்துெ ரசணெகணள உள்ள்டக்கிய சில சுகொேொே ரசணெகளுக்கும், 
�ொட்டுப்�குதி அெசேசிகிசணசப் பிரிவுகளுக்கும் கட்்டைஙகள் உள்ளை). 
ேனியொர சுகொேொேக் கொப்பீட்டு ெசதி உள்ள ஒரு ர�ொயொளர ப�ொது ர�ொயொளியொகச 
சிகிசணசயளிக்கப்�்டத் பேரிவு பசய்யலொம். 
உஙகளொல ப�யர பைொழியப்�டும் ைருத்துெர அலலது ைருத்துெரகளுக்கு 
நீஙகள் இருக்கும் ைருத்துெைணையில �ணியொற்றும் அதிகொேம் இருந்ேொலும், 
அந்ே ைருத்துெைணையில ணெத்து உஙகளுக்குச சிகிசணசயளிக்க 
அெர(கள்) சம்ைதித்ேொலும், ேனியொர ர�ொயொளர என்்ற முண்றயில உஙகளொல 
ப�யர பைொழியப்�டும் ைருத்துெர அலலது ைருத்துெரகளொல நீஙகள் 
சிகிசணசயளிக்கப்�டுவீரகள். ேனியொர ர�ொயொளரகளுக்கு ஆகும் கட்்டைஙகள் 
அணைத்ணேயும் பசலுத்ேரெண்டிய ப�ொறுப்பு அெரகளுண்டயரேயொகும். 
ÔபைடிபகயரÕ ெசதிக்கு நீஙகள் ேகுதி ப�்றவிலணல என்்றொல, அலலது �ஷ்்ட 
ஈட்டுக் ரகொேல ஒன்றில நீஙகள் சம்�ந்ேப்�ட்டிருந்ேொல Ôைொற்று ர�ொயொளொர பேரிவுÕ 
(alternative patient election) ைற்றும் கட்்டைம் பசலுத்தும் ஏற்�ொடுகள் ஆகியை 
பசலலு�டியொகும்.

கட்்டைஙகள் ைற்றும் நிதியுேவி
ப�ொது ைருத்துெைணை ஒன்றில, ப�ொது ர�ொயொளேொக இலெசைொகச 
சிகிசணசயளிக்கப்�்ட ÔபைடிபகயரÕ அட்ண்ட ணெத்திருக்கும் அணைத்து 
அவுஸ்திரேலிய ெொசிகளுக்கும் ேகுதியுண்டு. ப�ரும்�ொன்ணைத் ேருைஙகளில, 
சவுத் அவுஸ்திரேலியப் ப�ொது சுகொேொே முண்றணை முழுெதிலும் ப�ொது 
ர�ொயொளரகளுக்கு ரசணெகள் இலெசைொக அளிக்கப்�டுகின்்றை. கட்்டைஙகள் 
எணேயும் நீஙகள் அெசியம் பசலுத்தியொக ரெண்டும் என்்றொல, இது முன்கூட்டிரய 
உஙகளுக்குத் பேரிவிக்கப்�டும், ைற்றும் உஙகளுக்கொைக் கைக்கு ஒன்று 
உஙகளுக்குத் ேேப்�டும்.

கீழ ெரும் கட்்டைஙகணள நீஙகள் பசலுத்ேரெண்டி இருக்கலொம்:
> ைருத்துெைணை/சுகொேொே ரசணெயொல உஙகளுக்குக் பகொடுக்கப்�டும் 

ைருந்துகளுக்கொக ஒரு கூட்டு-பசலுத்துத்பேொணக
> 35 �ொட்களுக்கும் ரைலொக நீஙகள் ைருத்துெைணையில இருந்ேொல, அந்ே 

ரைலதிக �ொட்களுக்கொை பேொணக
> உஙகளது சிகிசணசக்கொகத் ரேணெப்�டும் சில குறிப்பிட்்ட ெணகயொை 

உ�கேைஙகள். 
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ஒரு ேனியொர ர�ொயொளேொகச சிகிசணசயளிக்கப்�்ட நீஙகள் பேரிவு பசய்ேொல, கீழ 
ெரும் கட்்டைஙகணள நீஙகள் பசலுத்ேரெண்டியிருக்கும்:
> ைருத்துெைணையில ேஙகுெேற்கொைக் கட்்டைஙகள்
> ைருத்துெ பசலவு, ர�ொயறிவுச பசலவு, பசயற்ணக உறுப்பு ைற்றும் சொேைச 

பசலவுகள், உேவி உ�கேைஙகள் ைற்றும் சொேைஙகள் ைற்றும் �ல ைருத்துெ 
ரசணெகள் ஆகியெற்றிற்கொை கட்்டைஙகள்.

இக் கட்்டைஙகள் உஙகளது ேனியொர கொப்பீட்்டொளேொல ஈடு பசய்யப்�்டலொம், 
ஆைொலும், ைருத்துெைணையில அனுைதிக்கப்�டுெேற்கு முன்�ொக உஙகளுண்டய 
கொப்பீட்டு ரசணெயு்டன் நீஙகள் இணேப் �ற்றிக் கலந்துணேயொ்ட ரெண்டியது 
அவசியம். 
பெளி�ொட்டு ெருைரகள், அலலது ேற்கொலிக விசொ ணெத்திருப்�ெரகளுக்கு ரெறு 
ைொதிரியொை கட்்டை ஏற்�ொடுகள் பசலலு�டியொகும்.13 20 11-இல ÔபைடிபகயரÕ 
ரசணெணய அணைத்து, அலலது 1800 724 457- இல Ôஆஸ்பஹெலத்Õ (AusHealth) 
-ஐ அணைத்து, அலலது info@aushealth.com.au எனும் முகெரிக்கு மின்ைஞசல 
பசய்து உஙகளது ேகுதிணய நீஙகள் ரசொதித்துக் பகொள்ளலொம்.

SA ஆம்புலன்ஸ் ரசணெ
அெசேகொல ைருத்துெ உேவி ைற்றும் சிகிசணச, ர�ொக்குெேத்து, அெசேைலலொே 
ர�ொயொளர ர�ொக்குெேத்து ைற்றும் உயரேே ர�ொயொளர கெனிப்பு ஆகிய 
ரசணெகணள சவுத் அவுஸ்திரேலிய ைொநிலத்ேெருக்கு  
ÔSA ஆம்புலன்ஸ் ரசணெÕ அளிக்கி்றது.
ஆம்புலன்ஸ் ரசணெகளுக்கு நீஙகள் கட்்டைம் ஒன்று பசலுத்ே 
ரெண்டியிருக்கலொம். ஆம்புலன்ஸ் ரசணெகளுக்கு ஆகும் பசலவுகணள 
ÔபைடிபகயரÕ ஈடு பசய்யொது, ரைலும் ர�ொக்குெேத்து ெசதிணய உஙகளுக்கு 
அளிப்�ேற்கு முன்�ொக இந்ேக் கட்்டைத்ணேக் குறித்து உஙகளுக்கு அெரகளொல 
அறிவிக்க இயலொது. 
ஆம்புலன்ஸ் ரசணெக்கு ஆகும் பசலவுகணள ேனியொர சுகொேொே கொப்பீட்டு நிதிகள் 
ஈடுகட்்டக்கூடும். உஙகளது ேனியொர சுகொேொே கொப்பீட்டு நிதியி்டம் இணேப் �ற்றிச 
ரசொதித்துக் பகொள்ளுஙகள். 
ைருத்துெைணைணய விட்டு நீஙகள் அகலும்ர�ொது உஙகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் 
ரேணெப்�ட்்டொல இத்ரேொடு சம்�ந்ேப்�ட்்ட பசலவுகணளச பசலுத்துைொறு 
உஙகளி்டம் ரகட்கப்�டும். 
சுயவிருப்�ற்்ற சிகிசணச உத்ேேவு அலலது Ôைை �ல சட்்டம் 2009Õ -இன் 
Ôபிரிவு 56Õ-இன் கீழ ணெக்கப்�ட்டுள்ள ��ரகளுக்கொை ÔSA ஆம்புலன்ஸ் 
ரசணெÕக் கட்்டைத்திணை அெரகளது Ôஉள்ளூரப்�குதி சுகொேொேப் �ணிெணலÕ 
பசலுத்ேக்கூடும். 
கட்்டைஙகளில உேவுெேற்கொக, ÔSA ஆம்புலன்ஸ் ரசணெÕயொைது ஆம்புலன்ஸ் 
கொப்பீட்டு ெசதிணய ெைஙகுெதிலணல. www.saambulance.com.au எனும் 
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ெணலத்ேளத்தில ரைலதிகத் ேகெலகணளக் கொைலொம், அலலது 1300 13 62 72 
எனும் இலக்கத்திணை அணையுஙகள். 
அெசேநிணல ஒன்றில ÔSA ஆம்புலன்ஸ் ரசணெÕ-யு்டன் பேொ்டரபுபகொள்ள Ô000Õ-
ணெ அணையுஙகள். 

ர�ொயொளர ர�ொக்குெேத்து உேவித் திட்்டம் (PATS)
கிேொைப்பு்ற அலலது பேொணலதூேப் �குதிகளில ெசிக்கும் சவுத் 
அவுஸ்திரேலியரகள் ேைக்கு மிக அண்ணையிலுள்ள சிகிசணசயளிக்கும் 
சி்றப்பு ைருத்துெணேப் �ொரக்க 100 கிரலொ மீட்்டருக்கும் அதிகைொகப் �யைம் 
பசய்யும்ர�ொது, �யைச பசலவு, அணைத்துச பசலெேற்கு ஆகும் பசலவு ைற்றும் 
ேஙகுமி்டச பசலவு ஆகியெற்றில சிறிணேக் பகொடுப்�ேற்கொக உள்ள ேள்ளு�டித் 
திட்்டரை Ôர�ொயொளர ர�ொக்குெேத்து உேவித் திட்்டம் (PATS)Õ என்�ேொகும். PATS 
ேள்ளு�டி ஒன்ண்றப் ப�்ற நீஙகள் பசய்யரெண்டியது: 
> உேவிணயப் ப�றும் ேகுதி உஙகளுக்கு இருக்கி்றது என்�ணே உஙகளது 

உள்ளூரப்�குதி PATS அலுெலகத்தில ரசொதித்து அறிந்துபகொள்ளுஙகள்
> விண்ைப்�ப் �டிெத்திணை உஙகளுக்கு அனுப்புைொறு உஙகளது உள்ளூரப்�குதி 

PATS அலுெலகத்திணைக் ரகளுஙகள், அலலது ெணலத்ேளத்திலிருந்து 
�டிெம் ஒன்ண்ற இ்றக்கம் பசய்துபகொள்ளுஙகள். 

உஙகளது உள்ளூரப்�குதி PATS அலுெலகத்ணேப் �ற்றிய ேகெலகள் ைற்றும்  
அேன் பேொ்டரபு வி�ேஙகணள www.sahealth.sa.gov.au/PATS -யில கொைலொம், 
அலலது 08 8226 7215 எனும் இலக்கத்திணை அணையுஙகள்.

6. �ஙரகற்பு - பசயலூக்கத்து்டன் �ஙரகற்�ேற்கொை 
உரிமை

முடிவுகணள ரைற்பகொள்ளும்ர�ொது, அலலது உஙகளுக்கொை 
கெனிப்பு, ரசொேணைகள் ைற்றும் சிகிசணச ஆகியெற்றிற்கொை 
உஙகளது சம்ைேத்திணை அளிக்கும்ர�ொது, பின் ெரும் 
உரிணைகள் உஙகளுக்குள்ளை: 
> உஙகளுண்டய கெனிப்ண�ப் �ற்றிய அைத்து முடிவுகளிலும் டு�ொடு பகொள்ள, 

ைற்றும் என்ை �்டக்கக்கூடும் என்�ணே விளஙகிக்பகொள்ளும் ப�ொருட்டு 
ரகள்விகள் ரகட்க

> உஙகளது குடும்�த்திைர, �ண்�ரகள், கெனிப்�ொளரகள் அலலது 
Ôமுடிபெடுக்கும் ைொற்று ��ரÕ (Substitute Decision-Maker2) ஆகிரயொரு்டன் 
உஙகளது சுகொேொேக் கெனிப்பு ைற்றும் சிகிசணசத் பேரிவுகணளப் �ற்றிக் 
கலந்துணேயொடுெேற்கு ர�ேம் பகொடுக்கப்�்ட

2. உஙகளொல இயலொேர�ொது உஙகள் சொர�ொக முடிவுகணள எடுக்கும் ��ர அலலது   
 ��ரகள் Ôமுடிபெடுக்கும் ைாை்று ��ேÕ் எனறு அணைக்்க�்�டுெே¢. 
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> உஙகளுண்டய ர�ொயறிவுச ரசொேணை ைற்றும் சிகிசணச ஆகியெற்றிற்கொை 
பேரிவுகணளப் �ற்றிய இேண்்டொம் கருத்து ைற்றும்/அலலது ேகெலகள் 
ரெண்டும் எைக் ரகட்க

> சுகொேொேத் பேொழிலேது அறிவுணேணய ஏற்கொேேன் கொேைைொக ஏற்�்டக்கூடிய 
விணளவுகணளப் �ற்றிய விளக்கம் ஒன்று பகொடுக்கப்�்ட

> உஙகளொல இயலொேர�ொது உஙகள் சொர�ொக முடிபெடுக்க Ôமுடிபெடுக்கும் 
ைொற்று ��ரÕ ஒருெணே நியமிக்க

> முடிபெடுக்கும் தி்றன் உஙகளுக்கு இருக்கும்ர�ொது உஙகளது கெனிப்பு 
அலலது சிகிசணசணயப் �ற்றிய முடிணெ நீஙகள் எடுப்�தில ஆேேவு 
அளிக்கப்�்ட. முடிபெடுக்கும் தி்றன் உஙகளுக்கு இலணல என்்றொல, 
உஙகளுண்டய Ôமுடிபெடுக்கும் ைொற்று ��ரÕ அலலது Ôப�ொறுப்�ொளிÕ3-யு்டன் 
அெரகள் கிண்டக்கும் �ட்சத்திலும், உஙகள் சொர�ொக முடிவு ஒன்ண்ற எடுக்க 
அெரகள் விரும்பும் �ட்சத்திலும் பேொ்டரபுபகொள்ளப்�டும்.

> ெொழ�ொள் முழுதும் நீடிக்கும் சிகிசணச ரெண்்டொம் என்று ைறுக்க, ைற்றும் 
ைொ்றொக, ர�ொவுேணிப்பு கெனிப் (palliative care) ம�ப் ப�ை

> ைருத்துெ ஆய்வுகள் அலலது ரசொேணைகளில �ஙரகற்க ைறுக்க 
> Ôைை �ல சட்்டம் 2009Õ-இன் கீழ, சமூக உத்ேேவு அலலது ர�ொயொளர 

சிகிசணச உத்ேேவு ஒன்றிற்கு நீஙகள் உட்�ட்டு இருந்ேொபலொழிய, அலலது 
Ôசவுத் அவுஸ்திரேலிய குடிணை ைற்றும் நிரெொக முண்றைன்்றம்Õ (South Australian 
Civil and Administrative Tribunal) (முன்�ொக �ொதுகொெல அணைப்புÕ (Guardianship 
Board) எைப்�ட்்டது) என்�ேன் Ô�ொதுகொெல ைற்றும் நிரெொக சட்்டம் 1993Õ-
இன் Ôபிரிவு 32Õ-இன் கீழ நீஙகள் இருப்�ேொல சிகிசணசக்கொக ைருத்துெைணை 
ஒன்றில இருந்ேொகரெண்டும் என்று நீஙகள் ரெண்்டப்�ட்்டொபலொழிய, 
உஙகளுண்டய பசொந்ேப் ப�ொறுப்பில சுகொேொே ரசணெயிலிருந்து எந்ே 
ர�ேத்திலும் நீஙகளொகரெ பெளிரய்ற.

சம்ைதம்
ைருத்துெ சிகிசணச அலலது ரசொேணைணய ரைற்பகொள்ள நீஙகள் 
சம்ைதித்திருக்கிறீரகள் என்றும், இெற்ண்றப் �ற்றி உஙகளுக்கு விளக்கிச 
பசொலலப்�ட்டிருக்கி்றது என்றும் கூறி சம்ைேப் �டிெம் ஒன்றில ணகபயொப்�ம் 
இடுைொறு உஙகளி்டம் ரகட்கப்�்டலொம். ைருத்துெ சிகிசணச அலலது உ்டல�லக் 
கெனிப்பிற்கு சம்ைேைளிக்கும் தி்றன் உஙகளுக்கு இருக்கி்றேொ என்று தீரைொனிக்க 
ரெண்டியது உஙகளது சுகொேொேத் பேொழிலேது ப�ொறுப்�ொகும். 
சில சூழநிணலகளில, உஙகளுண்டய உயிருக்கு அலலது உ்டல�லத்திற்கு 
உ்டைடி ஆ�த்து இருந்ேொல, உஙகளது சம்ைேம் இலலொைரலரய உஙகளுக்கு 
அெசே ைருத்துெ சிகிசணசயளிக்கப்�்டக் கூடும். 

3. ஒரு குடும்� உறுப்பிைர, ப�ருஙகிய �ண்�ர அலலது கலொசொே ரீதியொக ஏற்றுபகொள்ளத் ேக்க அரே 
சமூகத்ணேச ரசரந்ே ��ர ஒருெர Ôப�ொறுப்�ொளிÕ என்று அணைக்கப்�டுெொர.
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ைருத்துெ சிகிசணசக்கு சம்ைேம் அளிக்க நீஙகள் ைறுக்கிறீரகள் என்று நீஙகள் 
ஏற்கைரெ சுட்டிக் கொண்பித்திருந்ேொபலொழிய, அலலது அந்ே ர�ேத்தில, அெசே 
ைருத்துெ சிகிசணசக்கு உஙகள் சொர�ொக சம்ைேம் அளிப்�ேற்கு பிேதிநிதி ஒருெர 
இருந்ேொபலொழிய, இப்�டி �்டக்கக் கூடும். 

ைொைெரகள்
ைருத்துெம் ைற்றும், ேொதியம் �யிலும் ைொைெரகள் ைற்றும் சுகொேொேத் 
துண்ற சம்�ந்ேப்�்ட ைொைெரகள் அடிக்கடி ெருெொரகள், ைற்றும் ப�ொது 
ைருத்துெைணைகளில உஙகளுண்டய சம்ைேத்து்டன் ரைற்�ொரணெயின் 
கீழ அெரகள் சிகிசணசயளிக்கக் கூடும். இது அெரகளுண்டய கலவியில 
முக்கியைொைபேொரு �ொகைொகும். 

ைன �ல நு்கரரவார
ைற்்ற எெணேயும் ர�ொல, சிகிசணச ைற்றும் கெனிப்ண�ப் ப�றுெேற்கொை அரே 
உரிணைகள் உஙகளுக்கும் உள்ளை. 
Ôைை �ல சட்்டம் 2009Õ -இன் கீழ, சமூக சிகிசணச ஒன்றிற்கு அலலது 
உள்ர�ொயொளர சிகிசணச ஒன்றிற்கு நீஙகள் உட்�டுத்ேப்�ட்டிருந்ேொல உஙகளுண்டய 
சம்ைேல இலலொைல உஙகளுக்குச சிகிசணசயளிக்கப்�்ட முடியும். 
சிகிசணசயொைது, ேகுந்ே முண்றயில மிகக் குண்றந்ே கொலத்திற்கொைேொகவும், 
மிகவும் குண்றந்ே கட்டுப்�ொட்டுகள் உள்ளேொகவும் இருக்க ரெண்டும்.  
இது நீஙகள் குைைண்டெணே ணையைொய்க் பகொண்்டேொக இருத்ேல ரெண்டும், 
ைற்றும் Ôமுன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுÕ அலலது  
Ôகூட்டு - முன் ஒப்�ந்ேம்Õ4 (Ulysses Agreement4) ஒன்றின் மூலைொக நீஙகள் 
பெளிப்�டுத்தியிருக்கும் உஙகளது விருப்�ஙகணள கருத்தில பகொள்ெேொக 
இருத்ேல ரெண்டும். 
உஙகளொல இயலவிலணல என்்றொல, உஙகளுண்டய Ôமுடிபெடுக்கும் ைொற்று ��ரÕ 
அலலது Ôப�ொறுப்�ொளிÕயொல முடிவுகணள எடுக்க இயலும். 

ைை �ல ரசணெகளில உள்ள Ôர�ேடி அனு�ெப் 
�ணியொளரகள்Õ
ைை �ல ர�ொயொளரகள் / ைை �ல ரசணெ நுகரரெொரகள் அலலது 
இெரகளுண்டய கெனிப்�ொளரகள் Ôர�ேடி அனு�ெப் �ணியொளரகள்Õ (Lived 
Experience Workers) என்று பசொலலப்�டுெொரகள். அணைத்துத் தீவிே ைை �லக் 
கெனிப்புப் பிரிவுகளிலும் Ôர�ேடி அனு�ெப் �ணியொளரகள்Õ உள்ளைர, ரைலும் 
உஙகளுக்கும், உஙகளது குடும்�திைர ைற்றும் �ண்�ரகளுக்கும் ேகெலகணளயும் 
ஆேேவுேவிணயயும் இெரகளொல அளிக்கவியலும்.

4. ைை ர�ொய் கொேைைொக ப�ற்ர்றொர சுகவீைைண்டயும்ர�ொது, குைந்ணேகளின் கெனிப்ண�ப் �ற்றி 
குடும்�த்திைேொலும், சம்�ந்ேப்�ட்்ட ைை �லத் பேொழிலரகளொலும் உருெொக்கப்�டும் திட்்டம் Ôகூட்டு - முன் 
ஒப்�ந்ேம்Õ (Ulysses Agreement) எைப்�டும்.
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குைந்ணேகள்
ஒரு குைந்ணேயின் ப�ற்ர்றொர5 அலலது �ொதுகொெலர என்்ற முண்றயில, 
உஙகள் குைந்ணேயின் சொர�ொக முடிவுகணள ரைற்பகொள்ளும் உரிணை 
உஙகளுக்குள்ளது. ைருத்துெ அெசேநிணலகள் அலலது ரெறு ைருத்துெக் 
கொேைஙகணள முன்னிட்டு ேனிணை ரேணெப்�ட்்டொபலொழிய, ைருத்துெைணையில 
அலலது எவபெொரு சுகொேொே ரசணெயிலும் நீஙகள் உஙகள் குைந்ணேயு்டன் 
இருக்கலொம். ேைது ப�ற்ர்றொரகள் அலலது �ொதுகொெலரகணள ேஙகளு்டன் 
ணெத்துக்பகொள்ளும் உரிணை குைந்ணேகளுக்கும் உள்ளது. 
குைந்ணேகளுக்கு ெயேொகும்ர�ொது (16 ெயதிற்கும் ரைல ஆகும்ர�ொது) 
ேம்மு்டன் கலந்ேொரலொசிக்கப்�டுெேற்கும், ேம் சொர�ொகத் ேொரை முடிவுகணள 
ரைற்பகொள்ெேற்குைொை உரிணை குைந்ணேகளுக்கு உள்ளது. ஒரு குைந்ணே 
சம்ைதித்ேொலும், சிகிசணசணய விளஙகிக்பகொள்ளும் தி்றன் குைந்ணேக்கு 
இருக்கி்றது என்று சுகொேொேத் பேொழிலர திருப்திப்�ட்்டொலும், ைற்றும் இன்பைொரு 
சுகொேொேத் பேொழிலர அக் கருத்திணை ஆரைொதித்ேொலும், 16 ெயதிற்கும் 
கீழப்�ட்்ட குைந்ணே ஒன்றிற்கு சுகொேொேத் பேொழிலர ஒருெர ைருத்துெ சிகிசணச 
அளிக்கலொம்.

7. அந்ேேஙகத் ேன்ணை - அந்ேேஙகம் ைற்றும் 
ேகெல �ொதுகொப்பிற்கொை உரிணை 

உஙகளுண்டய அந்ேேஙகத் ேன்ணையும், ேகெல 
�ொதுகொப்பிற்கொை உரிணையும் அணைத்து ரெணளகளிலும் 
ைதிக்கப்�டும். 
சிகிசணச ைற்றும் ரசணெகணள உஙகளுக்கு ெைஙகுெேற்கொக ÔSA சு்காதாேÕ 
த்திைொல உஙகணளப் �ற்றிய ேகெலகள் திேட்்டப்�டும். 
உஙகணளப் �ற்றிய ேகெலகள் �ொதுகொப்�ொக ணெக்கப்�டும், ைற்றும் உஙகளுண்ட 
கெனிப்பில சம்�ந்ேப்�ட்்டெரகளொல ைட்டுரை உஙகணளப் �ற்றிய ேகெலகணள 
அணுக இயலும். 
சில ேகெலகணளக் பகொடுக்க நீஙகள் ைறுக்கலொம், ஆைொல இேன் கொேைைொக 
உஙகளது கெனிப்பு அலலது சிகிசணசயின் மீது ேொக்கம் ஏற்�்டக்கூடும். 
சட்்டப்�டியொை ேண்ட ஒன்று இருந்ேொபலொழிய, உஙகணளப் �ற்றிய உ்டல�லப் 
�திவுகணள ரெண்டி அணுகும் உரிணை உஙகளுக்குள்ளது. 

5. இதில ைொற்்றொம்-ப�ற்ர்றொரகள், அலலது குைந்ணேக்கொை Ôப�ற்ர்றொர ஸ்ேொனிகள்Ô (loco parentis) 
எனும் ரீதியில பசயல�்டக் கூடிய ெயதுெந்ே ��ர(கள்), அேொெது குைந்ணேக்கொை அன்்றொ்டப் 
ப�ற்ர்றொர ப�ொறுப்புக்கணளக் பகொண்டுள்ள ��ர - உேொேைத்திற்கு, குைந்ணேயின் ப�ற்ர்றொரகள் சொர�ொக 
குைந்ணேணயக் கெனித்துெரும் �ொட்்டன் - �ொட்டியொர ர�ொன்்றெரகள்- ஆகிரயொர இதில உள்ள்டஙகுெர.
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உஙகளது உ்டல�லப் �திவிலுள்ள ேகெலகள் ேெ்றொைேொகரெொ, கொலம் 
க்டந்ேேொகரெொ அலலது ேெ்றொை ெழியில இட்டுச பசலெேொகரெொ இருந்ேொல, 
அந்ேப் �திவு திருத்ேப்�்ட ரெண்டும் என்று நீஙகள் ரகட்கலொம். இணே எப்�டிச 
பசய்ெது என்று சுகொேொே ரசணெப் �ணியொளரகணளக் ரகளுஙகள்.

உஙகணளப் �ற்றிய ேகெலகள் �கிரந்துபகொள்ளப்�்டக் 
கூடிய ேருைஙகள்
நீஙகள் ப�ற்றுெரும் கெனிப்ண�ப் �ற்றி ஓருெரேொப்டொருெர கலந்துணேயொ்ட 
சுகொேொேத் பேொழிலரகள் உஙகளது உஙகளது உ்டல�லப் �திவுகணளப் 
�யன்�டுத்ேலொம். ைற்்ற ��ரகள் அலலது ரசணெ ெைஙகுைரகளுக்கு உஙகணளப் 
�ற்றிய ேகெலகள் எப்ர�ொது பெளிப்�டுத்ேப்�்டக்கூடும் என்�ணே Ôசுகொேொே 
கெனிப்பு சட்்டம் 2008Õ ைற்றும் Ôைை �ல சட்்டம் 2009Õ ஆகிய சட்்டஙகள் 
ரகொடிட்டுக் கொண்பிக்கின்்றை. 
உஙகளுண்டய சம்ைேத்து்டன் உஙகணளப் �ற்றிய பசொந்ேத் ேகெலகள் 
�கிரந்துபகொள்ளப்�்டலொம்: 
> உஙகளுண்டய ேனியொர சுகொேொேக் கொப்பீட்டு நிதியு்டன், அலலது
> Ô�ணிக்கொப்புÕ (WorkCover) அலலது Ôரைொட்்டொர ெொகை வி�த்து ஆணையம்Õ 

(Motor Accident Commission) ர�ொன்்ற மூன்்றொம் ேேப்பிைர ஒருெரு்டன்
சில சையஙகளில உஙகளுண்டய சம்ைேம் இலலொைல உஙகணளப் �ற்றிய 
வி�ேஙகணள ைற்்றெரகளுக்கு பெளிப்�டுத்துைொறு ÔSA சுகொேொேம்Õ ரெண்்டப்�்டலொம் 
அலலது அேற்கு அதிகொேம் அளிக்கப்�்டலொம். கீழெருெைெற்ண்ற ைட்டுப்�டுத்ே 
அலலது ேடுக்கத் ரேணெப்�டும் சூழநிணலகணள இது உள்ள்டக்கலொம்:
> �ொரிய உயிர அசசுறுத்ேல
> குைந்ணேத் துஷ்பிேரயொகம்
> இலல அலலது குடும்� ென்முண்ற, அலலது
> உஙகளது ப�ொது�லன் அலலது/ைற்றும் ைற்்றெரகளுண்டய �ொதுகொப்பு 

ஆகியெற்ண்றக் கொ�ந்து பசய்ய.

சுகொேொே ரசணெகணள ரைம்�டுத்தும் ப�ொருட்டு 
ேகெலகணளப் �யன்�டுத்துேல 
சுகொேொே ரசணெகணள ரைம்�டுத்ேவும், எதிரகொல ரசணெகளுக்கொகத் 
திட்்டமி்டவும், அலலது ஆய்வுகளுக்கொகவும் உஙகளுண்டய சுகொேொேக் 
கெனிப்ண�ப் �ற்றிய ேகெலகணள ÔSA சுகொேொேம்Õ �யன்�டுத்ேக்கூடும். இது 
நிகழந்ேொல, உஙகணள அண்டயொளம் கொட்்டக்கூடிய பசொந்ேத் ேனி��ர ேகெல 
எதுவும் �யன்�டுத்ேப்�டும் ேகெலகளில உள்ள்டஙகொது. 
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உஙகணளப் �ற்றிய ேகெலகள் நியொயைற்்ற முண்றயில �கிரந்துபகொள்ளப்�ட்்டேொகரெொ 
அலலது அணுகப்�ட்்டேொகரெொ நீஙகள் கருதிைொல, உஙகளுண்டய சுகொேொே 
ரசணெயு்டன் நீஙகள் இணேப் �ற்றி விெொதிக்கலொம், அலலது ‘சுகொேொேம் ைற்றும் 
சமூக ரசணெகள் முண்றப்�ொட்டு ஆணையரÕ (Health and Community Services Complaints 
Commissioner) (பேொ்டரபு வி�ேஙகளுக்குப் �க்கம் 24-ஐப் �ொரக்க) அெரகளி்டம் 
அலலது Ôசவுத் அவுஸ்திரேலிய ேகெல �ொதுகொப்புக் குழுÕ (Privacy Committee of 
South Australia) விைரி்டம் முண்றப்�ொடு பசயலொம்.
Ôேகெல �ொதுகொப்புக் குழுÕவு்டன் 08 8204 8786 எனும் இலக்கத்தில பேொ்டரபு 
பகொள்ளலொம். 
ரெண்டுபைன்ர்ற பசய்யப்�டும் அலலது ேகொே விேத்திலொை உஙகளது 
சுகொேொேப் �திவுகள் மீேொை அணுகல எதுவும் மிகவும் விையைொை முண்றயில 
எடுத்துக்பகொள்ளப்�டும். இப்�டி நிகழந்ேொல உஙகளு்டன் பேொ்டரபு பகொள்ளப்�டும்.

8. கருத்துணேப்பு - கருத்துணேப்�ேற்கும் ைற்றும்/ 
அலலது முண்றப்�ொடு பசய்ெேற்கும் உள்ள 
உரிமை 

ர�ொயொளரகள்/நுகரரெொரகள், குடும்�ஙகள், கெனிப்�ொளரகள் 
ைற்று சமூகத்திைணேத் ேைக்குக் கருத்துணேகணள 
அளிக்குைொறு ‘SA சுகொேொேம்’ ஊக்குவிக்கி்றது. 
கருத்துணேகள், �ொேொட்டுகள், முண்றப்�ொடுகள் ைற்றும் 
ரயொசணைகள் ஆகியை எைது ரசணெகணள ரைம்�டுத்ே 
எைக்கு உேவும். 
பின் ெரும் உரிணைகள் உஙகளுக்குள்ளை: 
> உஙகளது உ்டல�ல கெனிப்பு ைற்றும் அனு�ெம் குறித்துக் கருத்துணேக்க 

ைற்றும் ரகள்விகள் ரகட்க
> திட்்டமிட்்டெொறு உஙகளுண்டய சுகொேொே கெனிப்பு அளிக்கப்�்டவிலணல என்று 

நீஙகள் கருதிைொல, அணே நீஙகள் எைக்குத் பேரிவிக்க
> உஙகளது கரிசைஙகள் அலலது முண்றப்�ொடுகள் ஆகியணெ முண்றயொகக் 

கெனிக்கப்�்ட, ைற்றும் விளக்கம் ைற்றும் ைன்னிப்புக்ரகொேல ஆகியை 
உஙகளுக்கு அளிக்கப்�்ட

> உஙகளது ரயொசணைகணள எைக்கு அளிக்க.
உஙகளுண்டய கருத்துணேணய சுகொேொே ரசணெ ஒன்றிற்கு அளிக்கும் விேம்:
> சுகொேொே ரசணெயில உஙகணளக் கெனித்துெரும் �ணியொளர ஒருெரி்டம் 

உஙகளது கரிசைஙகணள பெளிப்�டுத்துஙகள். சுகொேொே ரசணெயிணை நீஙகள் 
பேொணலர�சியிலும் அணைக்கலொம் அலலது அெரகளுக்கு எழுேலொம். 
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> உஙகள் கரிசைத்திற்குத் தீரவு கொைப்�்டவிலணல எ�ன்று நீஙகள் நிணைத்ேொல, 
Ôநுகரரெொர/ர�ொயொளர அறிவுணேயொளரÕ (Consumer/Patient Advisor) Ôர�ாயாளர 
கருத்துணே ஒருஙகிணைப்�ொளரÔ (Patient Feedback Coordinator) அலலது 
Ôேே ஒருஙகிணைப்�ொளரÕ (Quality Coordinator) (�ொட்டுப்�குதி ரசணெகளில) 
ஆகிரயொரு்டன் நீஙகள் பேொ்டரபு பகொள்ளலொம். www.sahealth.sa.gov.au/
yourrightsandresponsibilities  எனும் ெணலத்ேளத்திற்கு விஜயம் பசய்யுஙகள்.

அணைத்து நிகழவுகணளயும், அதிரஷ்்டெசைொகக் கண்டசி ர�ேத்தில ேவிரக்கப்�ட்்ட 
நிகழவுகணளயும் �ொஙகள் முக்கியைொை வி்டயஙகளொக எடுத்துக்பகொள்ரெொம். 
கெனிப்ண� எவெொறு ரைம்�டுத்துெது ைற்றும் எதிரகொலத்தில இப்�டிப்�ட்்ட 
நிகழசசிகணள எப்�டித் ேடுப்�து என்று அறிந்துபகொள்ள இெற்ண்ற �ொஙகள் 
�யன்�டுத்துகிர்றொம். நீஙகள் சம்�ந்ேப்�ட்டுள்ள எவபெொரு வி்டயஙகளும் ஒளிவு 
ைண்றெற்்ற, பேளிெொை முண்றயில நிரெகிக்கப்�டும். 
உஙகளது கருத்துணேக்குக் கிண்டக்கும் ைறுபைொழியில உஙகளுக்குத் 
திருப்தியிலல என்்றொல, முண்றப்�ொட்டு ஆேேவுணே ெைஙகும் சுேந்திே 
அணைப்புக்களு்டன் நீஙகள் பேொ்டரபுபகொள்ளலொம். இந்ே அணைப்புக்களில 
உள்ள்டஙகுெை: 

Ôசுகொேொே ைற்றும் சமூக ரசணெகள் முண்றப்�ொட்டு 
ஆணையரÕ
சவுத் அவுஸ்திரேலிய ைொநிலத்தில உள்ள சுகொேொே அலலது சமூக ரசணெகணளப் 
�ற்றிய முண்றப்�ொடுகளில ைக்களுக்கு (ரசணெகணளப் �ொவிப்ர�ொர, கெனிப்�ொளரகள் 
ைற்றும் ரசணெ ெைஙகுைரகள் ஆகிரயொருக்கு) உேவும் ஒரு சுேந்திே 
அணைப்�ொகும் இது. 
திஙகள் முேல பெள்ளி ெணே கொணல 9.00 ைணி முேல ைொணல 5.00 ைணி ெணே  
பதாமலர�சி 08 8226 8666, அலலது 
�ொட்டுப்�குதி இலெச அணைப்பு 1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au 

Ôஉ்டலியலொணை ைற்றும் ைை �ல சமூகப் 
�ொரணெயீட்டுத் திட்்டம்Õ 
அஙகீகரிக்கப்�ட்்ட சிகிசணச ணையஙகணளப் �ொரணெயிட்டு, உ்டலியலொணை ைற்றும் 
ைை �லப் பிேசசிணைகள் உள்ள ர�ொயொளரகளது உரிணைகளுக்கொக ஆேேவுணே 
அளிக்கும் ஒரு சுேந்திே முண்றப்�ொட்டுத் தீரவு அணைப்�கும் இது. 
பதாமலர�சி 08 7425 7802, அலலது 
�ொட்டுப்�குதி இலெச அணைப்பு 1800 606 302

www.sa.gov.au/ எனும் ெணலத்ேளத்திற்குச பசலலுஙகள் (பி்றகு Ôசமூகப் 
�ொரணெயீட்டுத் திட்்டம்Õ (Community Visitor Scheme) எனும் �குதிணயத் ரேடுஙகள்)
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Ôப�ொது ெைக்குணேஞர அலுெலகம்Õ
முடிபெடுக்கும் தி்றன் குண்ற�ொடு உள்ளெரகளுக்கு அறிவுணே ெைஙகி, ஒத்ேொணச 
பசய்து ஆேேவுணே அளித்து சுகொேொே-கெனிப்பு குறித்ே முடிவுகளில எழும் 
சரசணசகணளத் தீரக்க உேவும் ஒரு சுேந்திே முகணையொகும் இது. 
பதாமலர�சி 08 8342 8200, அலலது �ொட்டுப்�குதி இலெச அணைப்பு 1800 066 969

www.opa.sa.gov.au

ரைலமுண்றயீடுகள்
Ôமுன்கூட்டிய கெனிப்பு உத்ேேவுÕ ஒன்ண்றப் �ற்றி, அலலது ைருத்துெ சிகிசணச 
அலலது சுகொேொே-கெனிப்பு ஆகியெற்ண்றப் �ற்றி சரசணச ஏதும் இருந்ேொல, 
Ôப�ொது ெைக்குணேஞர அலுெலகம்Õ மூலைொக ைத்தியஸ்ேம் �ொடும் உரிணை 
உஙகளுக்குள்ளது. 
அெசேைொை ரெணல ர�ேத்திற்கு அப்�ொற்�ட்்ட ெைக்குகளுக்கு Ôப�ொது 
ெைக்குணேஞர அலுெலகÕத்து்டன் (08) 8378 3333 எனும் இலக்கத்தில பேொ்டரபு 
பகொள்ளுஙகள்.
Ôைை �ல சட்்டம் 2009Õ-இன் �டியொை சமூக அலலது உள்ர�ொயொளர சிகிசணச 
உத்ேேவு ஒன்றின் கீழ, அலலது Ô�ொதுகொெல ைற்றும் நிரெொக சட்்டம் 1993Õ-
இன் Ôபிரிவு 32Õ-இன் �டியொை உத்ேேவின் கீழ நீஙகள் இருந்ேொல, ைற்றும் இந்ே 
உத்ேேவில உஙகளுக்குத் திருப்தியிலணல என்்றொல, Ôசவுத் அவுஸ்திரேலிய 
குடிணை ைற்றும் நிரெொக முண்றைன்்றÕ (South Australian Civil and Administrative 
Tribunal (SACAT)) த்திற்கு (இது முன்பு Ô�ொதுகொெல அணைப்புÕ எைப்�ட்்டது) 
ரைலமுண்றயீடு பசய்யும் உரிணை உஙகளுக்குள்ளது. 
Ô�ொதுகொெல ைற்றும் நிரெொக சட்்டம் 1993Õ-இற்கு உட்�ட்டு, ைொெட்்ட நீதிைன்்றம் 
(District Court) அலலது உயர நீதிைன்்ற (Supreme Court)த்தில SACAT - இன் 
முடிணெக் குறித்து ரைலமுண்றயீடு பசய்யும் உரிணை உஙகளுக்குள்ளது. SACAT - 
உ்டன் 1800 723 767 எனும் இலக்கத்தில பேொ்டரபு பகொள்ளலொம், அலலது  
www.sacat.sa.gov.au எனும் ெணலத்ேளத்திற்குச பசலலுஙகள்.
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www.ausgoal.gov.au/creative-commons

 

சவுத் அவுஸ்திரேலிய அேசு ைற்றும் ப�ொது�ல அேசு ஆகியெற்றிற்கிண்டரயயொை 
Ôரேசிய சுகொேொே கெனிப்பு ஒப்�ந்ேÕத்தின் கீழ ெணேயறுக்கப்�ட்டுள்ளெொறு Ôஉஙகளது 
உரிணைகள் ைற்றும் ப�ொறுப்புக்கள்Õ எனும் குறுநூலொைது Ôப�ொது ர�ொயொளரகள் 
ைருத்துெைணைகள் சொசை’த்தின் ெடிெைொக அணைகி்றது.  

இக் குறுநூலின் பிேதிகணளப் பின் ெரும் ெழிகளில ப�்றலொம்: 

ர�ொயொளரகள் ைற்றும் கெனிப்�ொளரகளுக்கு:
www.sahealth.sa.gov.au

ைருத்துெைணைகள் ைற்றும் சுகொேொே ரசணெகளுக்கு: 
SA Health Distribution Centre

மின்ைஞசல: healthPSCMSCOcustomerService@sa.gov.au

பேொணல�கல: 08 8124 4655

www.sahealth.sa.gov.au
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