Portuguese

Anteriormente denominado Advocacy Partners Speaking Up

IMHA

Independent Mental Health
Advocacy Service (Serviço de
representação independente
em saúde mental)

Um serviço de representação independente em saúde mental para pessoas que
necessitem de apoio com os seus direitos, ao abrigo da nova lei de saúde mental.

O IMHA pode apoiá-lo:

O que é o IMHA?
Se for detido ao abrigo de uma Secção de
Saúde Mental, tem o direito legal de obter
a assistência e o apoio de um serviço de
representação independente em saúde
mental.*
Os representantes podem ajudá-lo a
compreender ou a obter informações sobre
os seus direitos ao abrigo da lei, as partes
da lei que se aplicam a si e os tratamentos
médicos que poderá obter.
*Aplicam-se algumas exclusões; Deverá ligar para o IMHA da sua
área e solicitar mais informações

• Para que participe completamente no
•
•
•
•
•

planeamento dos seus cuidados
No seu acesso a Tribunais de Revisão
de Saúde Mental, na preparação e na
compreensão das decisões tomadas
No seu acesso a outros serviços ou apoio
Discutindo os cuidados apropriados
Como levantar preocupações sobre
a sua experiência e cuidados
No exercício dos seus direitos.

O serviço IMHA é: Totalmente gratuito e totalmente independente

Iremos:
• Ouvir atentamente o que nos disser sobre
•
•
•

o que pensa e sente
Apoiá-lo para que exprima a sua opinião,
ou falar em seu nome, se necessário
Garantir que tem um envolvimento
total nas decisões que forem tomadas
relativamente a si
Encerrar o seu caso quando o trabalho
terminar.

Como posso encontrar
um IMHA?
Alguns funcionários têm o dever de garantir
que as pessoas saibam que existe ajuda
disponível dos serviços IMHA e como a
obter.
Se escolher trabalhar com um IMHA, tem o
direito de terminar esse apoio em qualquer
altura, se assim o desejar.
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Ajude-nos a melhorar: Pretende deixar um comentário, uma reclamação, uma sugestão ou um elogio?
Fale com qualquer membro da nossa equipa – envie um e-mail para comments@voiceability.org ou ligue para o 01223 555800.
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