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معلومات برائے تعين رہائش
مجاز ڈاکٹروں* نے فيصلہ کيا ہے کہ ،آپ کو يہاں ھسپتال ميں رھنا ھو گا۔

يہ انتظام  -بنام تعين رہائش کتنے عرصے تک الگو رھے گا؟
جب تک مجاز ڈاکٹر يا جج کے نقط ِہ نظر سے ضروری ھے ،اَس وقت يہ تک الگو رھے گا۔
ايک جج کا اس کے ساتھ کيا تعلق ھے؟
جج جانچ پڑتال کرتا ھے کہ ،آيا رہائش کے تعين کا جواز بنتا ھے۔
اِس کے بارے ميں اگلے چار دن کے اندر اندر فيصلہ ھوگا۔
سماعت کے دوران آپ کو بال معاوضہ ترجمان طلب کرنے کا حق حاصل ھے۔
رہائش کے تعين کا جواز کب بنتا ھے؟
جب ايک ذہنی بيماری کی وجہ سے آپ کو يا دوسروں کو ايک سنگين خطرہ الحق ھو اور ديکھ بال کی کوئی
دوسری صورت ممکن نہ ھو۔
مريض کا وکيل آپ کے لئے کيا کر سکتا ھے؟
وہ آپ کے حقوق اور مفادات کی وکالت کرے گا۔
جج جب سماعت کی کاروائی کرے گا تو اس دوران مريض کا وکيل آپ کی مدد کرے گا۔
رہائش کے تعين کے فيصلے کو کون ختم کر سکتا ھے؟
ڈاکٹر اور جج دونوں ھی۔
شرائط کے ختم ھونے پر جج سماعت کی کاروائي کے وقت رہائش کے تعين کے فيصلے کو ختم کريں گے۔
دوسری صورت ميں وہ اگلی عدالتی کاروائی کا تعين کريں گے۔
جوں ھی رہائش کے تعين کی شرائط مزيد موجود نہ ھو ،ڈاکٹر کا فرض ھے کہ ،اِس کو ختم کرے – تاکہ اگلی
عدالتی نظرثانی قاب ِل اطالق نہ ھو۔
مزيد سواالت کے لۓ مريض کے وکيل سے رجوع کريں:
ٹيليفون نمبر:
آپ ھم سے مزيد کيا توقع رکھ سکتے ھيں؟
ھم ڈاکٹروں ،نرسوں اور معالج کے ساتھ بات چيت کے دوران آپ کی مدد کرتے ھيں۔
ھم ہسپتالوں سے خود مختي ار ھے اور رازداری سے کام کرنا ھمارا فرض ھے۔
ھمارا کام آپ کے لۓ مفت ھے۔
آپ رہائش کے وقت کے ختم ھونے کے بعد بھی ھم سے رابطہ قائم کر سکتے ھيں۔
* ڈاکٹروں سے مراد دونوں جنس ،يعنی مرد اور عورت ڈاکٹر۔
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