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 بستری به مربوط اطالعات

 .بمانید بیمارستان این در باید شما که اندرسیده نتیجه این به مسئول پزشکان

 تا چه زمانی این دستور )موسوم به بستری( پابرجاست؟
 .پابرجاست باشد، الزم قاضی یا مسئول پزشک دید از که زمانی تا دستور این

 این موضوع چه ارتباطی به قاضی دارد؟
 . خیر یا موجه است فرد کردن بستری آیا که کند می بررسی قاضی

 .شود می انجام بررسی این ،آینده روز چهار طی

 .دارید را رایگان شفاهی مترجم از برخورداری حق شما مراحل، این طول در

 ؟موجه است چه زمانی بستری شدن فرد

 گزینه هیچ و کند ایجاد سایرین یا شماخود  برای جدی خطر روحی، بیماری یککه  وقتی

 .نداشته باشد وجود دیگری مراقبتی

 بیماران می تواند برای شما انجام دهد؟ مدافعچه اقداماتی را وکیل 
 .کرد خواهد دفاع شما مطالبات و حقوق از وی

 .کند می حمایت شما از قاضی نزد استماع جلسه در بیماران مدافع وکیل

 چه کسی می تواند اتمام دوره بستری را اعالم کند؟
 .قاضی هم و پزشک هم

 فرد، شدن بستری برای الزم های شرط پیش احراز عدم با استماع جلسه در تواند می قاضی

 قضایی بررسی بعدی جلسه که کند می مشخص صورت، این درغیر. کند اعالم را دوره این اتمام

 .شود برگزار زمانی چه

 این در. دهد خاتمه را آن دوره بستری، های شرط پیش احراز عدم محض به است ملزم پزشک

 .نیست الزم قضایی بررسی بعدی جلسه تشکیل صورت،

 بیماران تماس بگیرید: مدافعچنانچه سئوال دیگری داشتید، با وکیل 
 : تماس تلفن

 از ما داشته باشید؟چه مطالباتی را می توانید 
 . کنیم می حمایت شما از درمانی تیم و پرستاران پزشکان، با تعامالت در ما

 . هستیم رازداری به متعهد و بوده بیمارستان از مستقل همچنین

 . است رایگان شما برای ما خدمات

 .بگیرید تماس ما با توانید می نیز خود بستری مدت از پس

 


