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Wcześniej Advocacy Partners Speaking Up

IMHA

Niezależna Służba Ochrony
Praw Osób Chorych Psychicznie

Niezależna Służba Ochrony Praw Osób Chorych Psychicznie przeznaczona dla
osób, które potrzebują pomocy w realizacji swoich praw zagwarantowanych przez
nową ustawę o zdrowiu psychicznym (mental health act).

Czym jest IMHA?

IMHA może pomóc Państwu
w zakresie:

Jeśli zostali Państwo zatrzymani w szpitalu
psychiatrycznym na podstawie przepisów
ustawy o zdrowiu psychicznym, zgodnie z
obowiązującym prawem są Państwo uprawnieni
do skorzystania z pomocy i wsparcia Niezależnej
Służby Ochrony Praw Osób Chorych Psychicznie.*

•
•

Pracownicy IMHA, występujący jako rzecznicy
Państwa praw, pomogą uzyskać informacje i
dowiedzieć się, jakie prawa przysługują Państwu na
mocy ustawy o zdrowiu psychicznym, jakie części
tej Ustawy odnoszą się do Państwa przypadku oraz
w jaki sposób mogą być Państwo leczeni.
* Istnieją wyjątki od tej zasady. Prosimy zadzwonić do miejscowego
biura IMHA w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

•
•
•
•

Zapewnienia Państwa pełnego udziału w
planowaniu potrzebnej opieki,
Dostępu do Trybunałów Odwoławczych od Decyzji
ws. Leczenia Psychiatrycznego (Mental Health
Review Tribunals), przygotowania się do
postępowania odwoławczego oraz zrozumienia
przyjętych rozstrzygnięć,
Dostępu do innych form pomocy i wsparcia,
Omówienia odpowiedniego leczenia i opieki po
wyjściu ze szpitala,
Zgłaszania uwag dotyczących tego, co Państwo
doświadczyli lub opieki, jaką zostali Państwo objęci,
Korzystania z przysługujących Państwu praw.

IMHA: Świadczy swoje usługi całkowicie bezpłatnie i w sposób całkowicie niezależny.

Nasze działania:

Jak mogę znaleźć IMHA?

•

Wysłuchamy uważnie, co Państwo sądzą
i co czują.

•

Pomożemy Państwu zabrać głos w swojej
sprawie lub będziemy wypowiadać się w
Państwa imieniu, jeśli będzie taka potrzeba.

•

Upewnimy się, że biorą Państwo pełny udział
w decyzjach, które podejmowane są w
Państwa sprawie.

•

Zamkniemy Państwa sprawę po zakończeniu
pracy z Państwem.

Niektóre osoby, które pracują z Państwem, mają
obowiązek upewnić się, że wiedzą Państwo o
pomocy oferowanej przez IMHA, a także jak tę
pomoc uzyskać.
Jeśli zdecydują się Państwo pracować z IMHA,
w dowolnej chwili będzie można zrezygnować z
naszego wsparcia, gdy będą sobie Państwo tego
życzyli.
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Pomóż nam ulepszyć świadczone usługi. Jeśli chcieliby Państwo zgłosić uwagi, skargę, sugestie lub wyrazić wyrazy uznania, prosimy porozmawiać z jednym
z członków personelu wysyłając e-mail na adres comments@voiceability.org lub dzwoniąc pod numer telefonu 01223 555800.
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