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 هل تم فرض تدبير التصدي لألزمة عليك؟ 
ما الذي يعنيه ذلك؟

لعالجك من اضطراب نفسي يلزم الحصول على إذن منك بذلك. في بعض األحيان، قد يُسمح لمقدم خدمات الرعاية الصحية بمعالجتك دون إذن منك بذلك. على 
سبيل المثال، إذا كنت في حالة خطيرة بسبب إصابتك بمرض عقلي. وهو ما يُسمَّى بالرعاية الصحية اإللزامية. 

يُنظم قانون رعاية الصحة العقلية اإللزامية )Wvggz( تلقي مثل هذه الرعاية الصحية. 

ال يمكن فرض تقديم خدمات الرعاية الصحية اإللزامية هكذا بسهولة. هذا مسموح به فقط في الحاالت القصوى التي ال توجد فيها خيارات أخرى.

هناك طريقتان يمكن أن تتلقى من خاللهما الرعاية الصحية اإللزامية:

تدبير التصدي لألزمة	 
إذن تلقي الرعاية الصحية اإللزامية	 

يقدم لك هذا المنشور معلومات حول تدبير التصدي لألزمة. يمكن لرئيس البلدية أن يقرر فرض تدبير التصدي لألزمة. وذلك يعني أنه يمكن إلزامك على الفور 
بالخضوع للرعاية. يمكن للمحكمة تمديد تدبير التصدي لألزمة.

يشرح هذا المنشور ما ينص عليه القانون بشأن تدبير التصدي لألزمة وما هي التبعات التي قد تترتب على ذلك فيما يتعلق بك، وما الذي يمكنك أن تفعله بنفسك.

األشخاص الذين قد تتعامل معهم في حالة فرض تدبير التصدي لألزمة

رئيس البلدية )انظر الصفحة 8(	 

المحامي )انظر الصفحة 12(	 

المحامي )انظر الصفحة 12(	 

مستشار المرضى )انظر الصفحة 13(	 

ممثلك، إن ُوِجد )انظر الصفحة 11(	 

وكيل النيابة )انظر الصفحة 5(	 

المحكمة )انظر الصفحة 7(	 

مسؤول الرعاية الصحية )انظر الصفحة 8(	 

المدير الطبي )انظر الصفحة 11(	 

طبيب نفسي مستقل )انظر الصفحة 5(	 

ربما طبيب األسرة الخاص بك	 

.“حيثما تُذكر في هذا المنشور كلمة “هو”، فإننا نقصد بها “هو أو هي 
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ما هو تدبير التصدي لألزمة؟
يفرض رئيس البلدية تدبير التصدي لألزمة عليك إذا تسببت في خطر شديد على نفسك أو على اآلخرين بسبب معاناتك من اضطراب عقلي. وذلك يعني أنك ُمطالب 

بالخضوع للعالج الطبي. وذلك يتعلق بالعالج الجسدي أو النفسي. وبالتالي، سوف يتم تقييد حريتك. وحيث إن هذا اإلجراء يُفرض في حاالت األزمات، فمن 
المحتمل أن يعني ذلك أنه سيتم إجبارك على اإلدخال إلى إحدى مؤسسات الصحة العقلية. إذا كان الوضع أقل إلحاًحا، فسيتم طلب استصدار إذن تلقي رعاية صحية 

إلزامية.

هل لديك بطاقة أزمات؟
هل قمت بعمل بطاقة أزمات في الماضي؟ أو هل لديك إعالن التزام شخصي؟ أو هل سجلت رغباتك بطريقة أخرى عندما يتعلق األمر بما يجب أو ال يجب أن 

يفعله المارة؟ أو، على سبيل المثال، بمن يجب أن يتصلوا؟ احرص على أن يحصل مقدمو خدمات الرعاية ومسؤول الرعاية الصحية على بطاقة األزمات هذه أو 
الوصية المكتوبة .

لماذا يتم فرض تدبير التصدي لألزمة عليك؟
يمكن فرض تدبير التصدي لألزمة إذا كانت هناك صلة وبين النقاط التالية:

إذا كنت تمثل خطًرا حاًدا على نفسك أو على اآلخرين )يطلق القانون على هذا »ضرر خطير”(.	 
إذا اشتبه في أن هذا الضرر الخطير ناتج عن اضطراب نفسي.	 
إذا لم تعط اإلذن لتلقي الرعاية.	 

قد يتم فرض تدبير التصدي لألزمة فقط في الحالة القصوى، عندما ال تكون هناك خيارات أخرى لتفادي الضرر الخطير. وهو ما يُسمَّى “معيار 
تجنب الضرر”. سوف تجد مزيًدا من المعلومات في المرفقات )انظر الصفحة 18(.

عالوة على ذلك، ال يجوز فرض هذا التدبير إال إذا كان الضرر الجسيم وشيًكا وكان يلزم اتخاذ إجراء فوري.

زيارة الطبيب النفسي المستقل
لقد تم رصد إمكانية أن تتسبب في حدوث ضرر خطير وشيك. وبالتالي، ليس من الضروري أن يكون هناك تشخيص كامل الصابتك باضطراب عقلي. حيث يكفي 

أن يكون هناك شك جدي بشأن ذلك. ومع ذلك، يجب على الطبيب النفسي إثبات هذا الشك. لذلك، سوف يزورك طبيب نفسي مستقل. وهو طبيب نفسي لم يقدم لك 
أي معالجة لمدة عام على األقل. سوف يفحصك الطبيب النفسي ويقوم بإعداد بيان طبي بشأن حالتك. يُوضح البيان الطبي حالتك الصحية، وما إذا كان سلوكك 

يتسبب في حدوث ضرر خطير، ومما يتكون هذا الضرر الخطير. كما يوضح أيًضا ما إذا كان يشتبه في أن سلوكك ناتج عن اضطراب نفسي، وما هي الرعاية 
التي يعتبرها ضرورية وما إذا كنت تمنح اإلذن بتلقي الرعاية أم ال. يمكن أن يطلب الطبيب النفسي بيانات شرطية وقضائية من وكيل النيابة لمساعدته في تقييم 

مخاطر الضرر الجسيم. يمكن أن يطلب الطبيب النفسي أيًضا معلومات حول تدابير التصدي لألزمات الصادرة سابقًا أو أذونات تلقي الرعاية اإللزامية من وكيل 
النيابة

ال يمكن لرئيس البلدية أن يفرض تدبير التصدي لألزمة إال بعد حصوله على البيان الطبي من الطبيب النفسي.
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حضور المقابلة
ما هو الضرر الخطير )الخطر( الذي يعتقد مقدمو خدمات الرعاية المتواجدون أن سلوكك يسببه؟ من المفيد مناقشة هذا األمر. إذا وافقت على ذلك، فقد تتمكن من 

اتخاذ خطوات بنفسك للتخلص من هذا الخطر. تحدث عن ذلك بأكبر قدر ممكن من الهدوء والوضوح في وجود مقدمي خدمات الرعاية. حتى لو كنت ال توافق على 
أنك مصدر للخطر على نفسك أو على اآلخرين.

الرعاية اإللزامية قبل القرار
من الممكن أن يقوم مقدمو خدمات الرعاية بتقديم الرعاية اإللزامية في وقت مبكر، حتى قبل أن يفرض رئيس البلدية تدبير التصدي لألزمة. وهم يفعلون ذلك فقط 
إذا اعتبروا أن الرعاية اإللزامية ضرورية في ذلك الوقت في حالة حدوث أزمة. على سبيل المثال، قد ال يُسمح لك بمغادرة غرفة ُمعينة حتى يأتي الطبيب النفسي 

ليفحصك. أو قد يتم إعطاء دواًء مهدئًا. يقوم مقدمو خدمات الرعاية بإجراء هذا التقييم من أجل تفادي المواقف الخطرة.

يستغرق األمر عدة ساعات بالنسبة لرئيس البلدية لجمع كل المعلومات التي يحتاجها التخاذ قراره. إذا كان لدى مقدمو خدمات الرعاية أسباب وجيهة لالعتقاد بأن 
رئيس البلدية سوف يفرض عليك فعالً تدبير التصدي لألزمة، فيمكنهم أن ينقلوك إلى مكان مناسب )مأوى استقبال في حاالت األزمات(. ويمكن أن يقدموا لك أيًضا 

الرعاية الطبية الالزمة إذا كان ال يمكن االنتظار. يمكن تقديم هذه الرعاية لمدة أقصاها 18 ساعة. إذا كان مقدمو خدمات الرعاية يرغبون في االستمرار في تقديم 
هذه الرعاية اإللزامية لك، فعندئذ يجب أن يتم إصدار تدبير التصدي لألزمة من قبل رئيس البلدية لهذا الغرض.

يجب على مقدمي خدمات الرعاية الذين قرروا تقديم خدمات رعاية إلزامية لك في بشكل مبكر إبالغ مقدم خدمات الرعاية ورئيس البلدية بذلك. إذا كنت ترى أن 
ًرا، فيمكنك تقديم شكوى بشأن ذلك. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول تقديم الشكاوى في الصفحة 14. قرارهم لم يكن مبرَّ

هل تعاني من شكاوى طبية؟ هل تتناول أدوية؟
 هل تعاني من شكاوى طبية حالية؟ قم دائًما بإبالغ ُمقدمي خدمات الرعاية بذلك. وبذلك، يتم توفير الرعاية التي تحتاجها لك 

هل أنت لست متأكًدا ما هي األدوية التي لديك؟ إًذا، أعط العبوة لمقدمي خدمات الرعاية الخاصين بك. أو اطلب من مقدمي خدمات الرعاية االتصال بطبيب األسرة 
الخاص بك.
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رئيس البلدية هو الُمخول باتخاذ القرار
سوف يقرر رئيس البلدية في أقرب وقت ممكن ما إذا كان سيفرض عليك تدبير التصدي لألزمة. سوف يقرأ رئيس البلدية البيان الطبي قبل اتخاذ قراره. وسوف 

يتحقق أيًضا مما إذا كان قد تم بالفعل فرض إذن تلقي الرعاية الصحية اإللزامية أو تدبير التصدي لألزمة عليك. وما إذا كنت قد تلقيت رعاية إلزامية من قبل. 
ويمكنه طلب هذه المعلومات من وكيل النيابة.

سماع رأيك

ي ذلك االستماع، حيث »يستمع« رئيس البلدية وجهة نظرك. سوف يطرح رئيس البلدية  سوف يسألك رئيس البلدية أيًضا عن رأيك )إذا كان ذلك ممكنًا(. نحن نُسمِّ
)أو نائبه( أسئلة حول رأيك في الوضع. يمكنك أيًضا توضيح سبب عدم موافقتك على الرعاية الصحية التي يريدون تقديمها لك. قد ال ترغب في أن يتم االستماع 
إليك أو قد ال يكون من الممكن االستماع إليك. على سبيل المثال، ألنك لست مستعًدا للحديث )بشكل جيد(. في هذه الحالة، يجب على رئيس البلدية أن يصف في 

قراره سبب عدم سماعه لك أو عدم تمكنه من سماعك.

إذا رأى رئيس البلدية، استناًدا إلى المعلومات الُمقدمة، أن جميع الشروط قد استوفيت، فيمكنه أن يقرر إصدار تدبير التصدي لألزمة. وسوف يبلغك بقراره كتابةً.

االستئناف
إذا كنت ال تتفق مع قرار رئيس البلدية، فيمكنك أن تطلب من محاميك تقديم استئناف إلى المحكمة. يجب أن يرتب رئيس البلدية مسألة تعيين محاٍم لك في غضون 

42 ساعة )إذا لم يكن لديك محام(. ولكن ال يتم تعليق تدبير التصدي لألزمة بسبب ذلك. وذلك يعني أن ُمقدمي خدمات الرعاية الصحية سيستمرون في فرض 
الرعاية اإللزامية. سوف يُحدد القاضي بعد ذلك ما إذا كان فرض تدبير التصدي لألزمة له ما يبرره.

 إذا كنت تريد استئناف قرار تدبير التصدي لألزمة، فيجب أن يتم ذلك في غضون ثالثة أسابيع من قرار رئيس البلدية.ويجب تقديم االستئناف كتابةً. يمكن لمحاميك 
أن يخبرك مزيًدا من المعلومات عن هذا األمر.

حكم المحكمة

في غضون أربعة أسابيع بعد تقديم االستئناف، يتخذ تصدر المحكمة قرارها بشأن االستئناف الُمقدم. ناقش هذا الحكم بعناية مع محاميك. اطلب منه أن يشرح لك 
بوضوح معنى الحكم بالنسبة لك. ال يمكنك استئناف قرار المحكمة.
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لقد تم فرض تدبير التصدي لألزمة. ما الذي سيحدث 
اآلن؟

مقدم خدمات الرعاية ومسؤول الرعاية الصحية
بمجرد أن يقرر رئيس البلدية فرض تدبير التصدي لألزمة، فإنه سيعين مقدم خدمات رعاية يجب أن يقدم لك الرعاية. ومقدم خدمات الرعاية يكون إحدى مؤسسات 

رعاية الصحة العقلية )GGZ( التي ستقدم لك الرعاية الصحية اإللزامية. هل لم تتلق خدمات رعاية إلزامية بعد؟ سوف يتصل بك مقدم خدمات الرعاية الصحية 
بعد ذلك ويقدم لك مزيد من المعلومات.

سوف يُعين رئيس البلدية أيًضا شخًصا ليكون مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك وشخًصا ليكون المدير الطبي الخاص بك. مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك 
هو ُمقدم خدمات الرعاية الصحية المسؤول عن تقديم خدمات الرعاية الصحية اإللزامية والمسؤول عن تنسيقها. سوف يكون هناك الكثير من التواصل بينك وبين 

مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك. المدير الطبي هو طبيب نفسي. وتتمثل مهمته الرئيسية في مواكبة التشريعات واللوائح وترجمتها إلى توصيات وإرشادات 
يمكن تقديمها لمقدمي الرعاية.

 وسوف تناقش جميع جوانب الرعاية اإللزامية المفروضة عليك مع مسؤول الرعاية الصحية حيثما أمكن. أخبره دائًما برغباتك فيما يتعلق بالرعاية. على سبيل 
المثال، ناقش معه الطريقة التي تفضل أخد أدويتك بها، وما إذا كنت تتناول أدوية أخرى بالفعل وما هي الخطوات المهمة بالنسبة لك لتشعر بتحسن.

رأيك في الرعاية الصحية
أخبر مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك دائًما عن رأيك في الرعاية. هذا ال يعني أنه يجب عليه االلتزام برغباتك، ولكن يمكنه أخذها في االعتبار. وال يمكنه ذلك 

إذا لم تخبره برأيك

عندما يتم إصدار تدبير التصدي لألزمة، يحدد مسؤول الرعاية الصحية نوع الرعاية )كما هو موضح في تدبير التصدي لألزمة( التي سيتم تقديمها لك وفي أي 
وقت. وقبل أن يفعل ذلك، سوف يتحقق دائًما من سير األمور معك، ويتشاور معك حول الرعاية التي يريد تقديمها.

ما هي الرعاية الصحية اإللزامية التي يمكن أن تُفرض عليك؟
 يصف قانون رعاية الصحة العقلية اإللزامية Wvggz أشكال الرعاية اإللزامية التي يمكن فرضها ضمن تدبير التصدي لألزمة. 

الخضوع لعالج طبي
قد يُطلب منك الخضوع لعالج طبي. يمكن أن يتـألف هذا العالج مما يلي:

تناول السوائل واألغذية واألدوية.	 
فحوصات أو إجراءات طبية األخرى لعالج اضطرابك العقلي.	 
عالج عالجي.	 
 عالج مرض جسدي مرتبط باضطرابك العقلي. 	 

 على سبيل المثال: إذا كنت ترفض دواء مرض السكري.
إذا كنت ترفض ذلك ألن الذهان الذي تعاني منه يجعلك تعتقد أنك لست بحاجة إلى الدواء.
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تقييد حريتك

قد يتم تقييد حريتك فيما يتعلق بالتنقل. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق:

 يمكن أن يتم تقييد حريتك فيما يتعلق بالحركة للذهاب إلى حيث تريد داخل المبنى، أو من خالل التقييد الجسدي.	 
على سبيل المثال: من خالل أن يسمح لك مقدمو خدمات الرعاية الموجودون بالدخول إلى غرفة المعيشة ولكن ال يسمحون لك بالدخول إلى المطبخ، أو من 

خالل اإلمساك بك وتقييد حركتك بشكل مؤقت.
قد يتم وضعك في غرفة ُمغلقة وُمجهزة خصيًصا، أو قد يتم إغالق غرفتك وال يُسمح لك بالخروج منها.	 
 قد تتم مراقبتك.	 

على سبيل المثال: عن طريق الكاميرا.
 فحص مالبسك أو جسمك.	 

قد يتم فحص جسمك أو المالبس التي ترتديها. ال يُسمح بأن يتم فحص تجاويف جسمك، مثل فمك.
يمكن فحص منزلك أو مكان إقامتك بحثًا عن وجود مواد تؤثر على سلوكك أو أشياء خطيرة.	 
 يمكن إجراء تفتيش بحثًا عن وجود مواد تؤثر على سلوكك أو أشياء خطيرة أخرى. ويمكن مصادرة هذه األشياء.	 

على سبيل المثال: مشروبات كحولية أو سكين.
 تقييد حرية لتنظيم حياتك. قد يتم إلزامك بحضور شيء ما أو عدم استخدام شيء ما. 	 

على سبيل المثال: قد ال يُسمح لك باستخدام الهاتف أو اإلنترنت أو بعض وسائل التواصل االجتماعي.
تقييد الزيارة.	 
 اإلدخال إلى إحدى المؤسسات.	 

قد يتم إدخالك إلى إحدى مؤسسات رعاية الصحة العقلية بشكل إلزامي. وفي هذه الحالة، سوف يتم نقلك إلى تلك المؤسسة. وقد ال يُسمح لك بمغادرة تلك 
المؤسسة أو قسم العالج من تلقاء نفسك.

إذا لم تتعاون مع ذلك، قد يتم إجبارك من الناحية البدنية على الخضوع للرعاية اإللزامية. قد يعني ذلك، على سبيل المثال، أن يتم احتجازك أثناء تلقيك األدوية. 
 ومن الممكن أيًضا أال ُيسمح لك بمغادرة غرفة ُمعينة. ويتم اإلجبار الجسدي دائًما بطريقة آمنة لك.

من المحتمل أن يتم إجبارك على اإلدخال إلى إحدى مؤسسات رعاية الصحة العقلية )GGZ( ألن هذا التدبير يتم فرضه في حالة األزمات. ومن الممكن أيًضا أن 
تتلقى رعاية صحية إلزامية لم يتم إدخالك إلى المؤسسة من أجلها. على سبيل المثال، قد يتم ذلك في عيادة خارجية أو في منزلك. وهو ما يُسمَّى بالرعاية الخارجية. 

وسوف يتحقق مقدم خدمات الرعاية الصحية دائًما مما إذا كان تقديم الرعاية الصحية اإللزامية الخارجية آمنًا ومسؤوالً، وعن أوضاعك أثناء تقديم هذه الرعاية.

في تدبير التصدي لألزمة، يحدد رئيس البلدية أشكال الرعاية الصحية اإللزامية التي يمكن أن تُفرض عليك. وبالتالي، ليس بالضرورة أن يتعلق ذلك دائًما بجميع 
التدابير الممكنة. مسؤول الرعاية الصحية هو الشخص الذي يقرر في نهاية المطاف توقيت تطبيق نوع الرعاية الصحية اإللزامية عليك.

هل ال توافق على قرار اتخذه مسؤول الرعاية الصحية بخصوص الرعاية الصحية اإللزامية التي تخضع لها؟ في هذه الحالة، يمكنك تقديم شكوى. 

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول تقديم الشكاوى في الصفحة 12.
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ما هي المتطلبات التي يجب أن يتم اإللتزام بها عند 
تقديم الرعاية الصحية اإللزامية؟

يجب أن تفي الرعاية الصحية اإللزامية المفروضة بعدٍد من النقاط: 

 الجودة	 
ينص قانون رعاية الصحة العقلية اإللزامية Wvggz على أنه يجب تقديم الرعاية وفقًا لمبادئ توجيهية ُمحدَّدة. وتُسمَّى هذه المبادئ التوجيهية بالمبادئ 
التوجيهية المتعلقة بالدوافع القهرية واإلجبار )Multidisciplinaire Richtlijn Dwang en Drang(. هل ترغب في معرفة المزيد من المعلومات 

عن هذه المبادئ؟ اسأل مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بك عن ذلك. يجب أن تفي الرعاية الصحية اإللزامية أيًضا بمتطلبات الجودة العادية والمبادئ 
اإلرشادية التي تنطبق على الرعاية التي قد تتلقاها طواعية.

 التناسب	 
يجب أن تتناسب خطورة وشدة الرعاية الصحية اإللزامية مع هدف الرعاية الصحية اإللزامية.

 المناسبة	 
يجب أن تكون الرعاية الصحية اإللزامية مناسبة لتحقيق الهدف. على سبيل المثال، إذا كنت عدوانيًا تجاه اآلخرين بسبب ذهانك وترفض تناول الدواء. إليقاف 

خطر مهاجمة اآلخرين، سوف يتم إعطاؤك الدواء باإلجبار. 
 التبعية	 

أال تكون هناك تدابير أخرى أقل صرامة لتحقيق نفس الهدف. وبالتالي، يجب أن تتكون الرعاية الصحية اإللزامية من أخف التدابير التي يمكن من خاللها 
تحقيق هدف الرعاية الصحية اإللزامية.

 السالمة	 
يجب أن تكون الرعاية الصحية اإللزامية آمنة لك ولآلخرين.

 الُمتطلب النهائي للعالج	 
هذا يعني أنه ال يمكن فرض الرعاية الصحية اإللزامية إال في الحاالت القصوى. أال تكون هناك خيارات أخرى لضمان التخلص من الضرر الخطير. 

وبالتالي، إذا كنت أنت ُمستعًدا بشكل طوعي لتلقي رعاية معينة، فيمكن تجنب اللجوء إلى الرعاية الصحية اإللزامية. ويمكن أيًضا إنهاء الرعاية الصحية 
اإللزامية )بشكل مبكر(.

إذا كنت تعتقد أن الرعاية الصحية اإللزامية الُمخصصة لك ال تفي بالمتطلبات المذكورة أعاله، فيمكنك تقديم شكوى حول هذا الموضوع.

كم من الوقت يستغرق تدبير التصدي لألزمة؟
يجوز لرئيس البلدية فرض تدبير التصدي لألزمة لمدة أقصاها ثالثة أيام. إذا انتهى تدبير التصدي لألزمة في عطلة نهاية األسبوع أو في يوم عطلة رسمية، فسيتم تمديده 

حتى يوم العمل التالي. المدة القصوى البالغة ثالثة أيام ال تعني أن الرعاية اإللزامية تنتهي دائًما بعد ثالثة أيام. إذا رأى وكيل النيابة أنه من الضروري تمديد تدبير التصدي لألزمة 
لفترة أطول، فسيطلب تمديًدا من المحكمة: اإلذن باستمرار تدبير التصدي لألزمة. وسوف يقوم بذلك في غضون يوم عمل واحد بعد أن يفرض رئيس البلدية تدبير التصدي لألزمة.

وتكون لدى المحكمة ثالثة أيام عمل أخرى التخاذ قرار بشأن التمديد. سوف يستمع قاضي المحكمة إليك قبل اتخاذ القرار إال إذا كنت ال تريد ذلك أو ال يمكنك 
 ذلك. وسوف يطلب القاضي أيًضا من محاميك ومن ُممثلك، إن ُوِجد، رأيهم في تمديد تدبير التصدي لألزمة. 

رت المحكمة عدم تمديد تدبير التصدي لألزمة؟	   هل قرَّ
 في هذه الحالة، يتم إنهاء تدبير التصدي لألزمة. تنتهي الرعاية الصحية اإللزامية التي تخضع لها في اليوم الذي تصدر فيه المحكمة حكمها بذلك. وبالتالي، 

 يمكن أن يستغرق األمر حوالي ثمانية أيام )على سبيل المثال، إذا كانت هناك عطلة نهاية أسبوع أو عطلة رسمية(.

رت المحكمة تمديد تدبير التصدي لألزمة؟	   هل قرَّ
 سوف تصدر المحكمة »إذًنا باستمرار تدبير التصدي لألزمة«. هذا اإلذن يكون سارًيا لمدة ثالثة أسابيع.
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إذا قررت المحكمة تمديد تدبير التصدي لألزمة

ينص تدبير التصدي لألزمة الُممدد )قرار المحكمة( على نوع الرعاية اإللزامية التي يمكن تقديمها لك. إذا كان مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك والمعالجون 
اآلخرون يعتقدون أنك ما زلت بحاجة إلى تلقي رعاية صحية إلزامية بعد ثالثة أسابيع، فيمكنهم طلب استصدار إذن تلقي رعاية صحية إلزامية لك. وذلك يسمح لهم 

بفرض الرعاية اإللزامية عليك لفترة أطول من الوقت.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات حول إذن تلقي الرعاية الصحية اإللزامية وماذا يمكن أن يعني ذلك بالنسبة لك، فيمكنك االطالع على منشور: »يتم 
إعداد إذن تلقي رعاية صحية إلزامية لك، ماذا يعني ذلك؟ وما الذي يمكنك أن تفعله بنفسك؟«

إذا قررت المحكمة عدم تمديد تدبير التصدي لألزمة

بمجرد انتهاء تدبير التصدي لألزمة أو التمديد، ولم يتم طلب تقديم مزيد من الرعاية الصحية اإللزامية لك، يتم إيقاف الرعاية الصحية اإللزامية. وذلك يعني أن 
مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك ال يمكنه فرض أي نوع من الرعاية الصحية عليك. ويمكنك بالطبع عقد اتفاقات معه حول أي رعاية أخرى ترغب في تلقيها 

طواعية.

اإليقاف المؤقت واإلنهاء
يمكنك طلب إنهاء الرعاية الصحية اإللزامية أو إيقافها مؤقتًا. ويمكن للمدير الطبي أيًضا أن يقرر ذلك بنفسه.

 اإليقاف المؤقت للرعاية الصحية اإللزامية.	 
 هذا ممكن إذا كنت ترغب، على سبيل المثال، في حضور مناسبة عائلية مهمة. على سبيل المثال، لحضور جنازة أو حفل زفاف.

 إنهاء الرعاية الصحية اإللزامية. 	 
على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن الخطر لم يعد قائًما. وهذا ممكن أيًضا إذا كنت ترغب في تلقي الرعاية طواعية من اآلن فصاعًدا.

من يمكنه طلب اإليقاف المؤقت للرعاية الصحية اإللزامية أو إنهاؤها؟

يمكنك طلب ما سبق ذكره من المدير الطبي. يجب عليك تقديم طلب كتابي لهذا الغرض. ويجب أن تصف فيه بوضوح سبب تقديمك لهذا الطلب. ويمكن أيًضا تقديم 
الطلب عن طريقيمكنك طلب ما سبق ذكره من المدير الطبي1. يجب عليك تقديم طلب كتابي لهذا الغرض. ويجب أن تصف فيه بوضوح سبب تقديمك لهذا الطلب. 

ويمكن أيًضا تقديم الطلب عن طريق:

محاميك )نيابة عنك(	 
ممثلك )نيابة عنك(	 
 مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك	 

ب ما إذا كان يمكنك القيام بذلك دون رعاية صحية إلزامية. على سبيل المثال، إذا كان يعتقد أن العالج اإللزامي لم يعد ضروريًا. أو ألنه يريدك أن تُجرِّ

يمكن أن يضع المدير الطبي شروطًا لإليقاف المؤقت للرعاية الصحية اإللزامية أو إلنهائها. إذا لم تلتزم بهذه الشروط، يمكن أن يقرر المدير الطبي إلغاء قراره 
مرة أخرى. وسوف يتم فرض الرعاية الصحية اإللزامية مرة أخرى على الفور. إذا كنت ال تتفق مع قرار المدير الطبي، فيمكنك تقديم شكوى إلى لجنة الشكاوى. 

ويمكنك الحصول على مشورة من مستشار المرضى.

المدير الطبي هو طبيب نفسي. وتتمثل مهمته الرئيسية في مواكبة التشريعات واللوائح وترجمتها إلى توصيات وإرشادات يمكن تقديمها لمقدمي خدمات الرعاية.   1
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المحامي ومستشار المرضى
المحامي

إذا لم يكن لديك محام بعد، فسيعمل رئيس البلدية على تعيين محاٍم لك. وييتم ذلك فور فرض تدبير التصدي لألزمة.

المحامي:

يقدم لك مساعدة مجانية.	 
يعمل نيابة عنك.	 
 يُمثل مصالحك في اإلجراءات المتعلقة بالرعاية الصحية اإللزامية، 	 

)على سبيل المثال، فيما يتعلق بتدبير التصدي لألزمة الصحية(.
يعرف التشريعات واإلجراءات التي يتعين عليك التعامل معها.	 
يعمل على أن يتم عرض الجانب الخاص بك من القصة في جميع اإلجراءات.	 
يجيب عن جميع أسئلتك حول حقوقك والتزاماتك فيما يتعلق بتدبير التصدي لألزمة وفيما يتعلق باإلجراءات.	 
يأتي لزيارتك إذا تم إدخالك إلى المؤسسة قسًرا أو إذا لم تتمكن من زيارته بنفسك.	 
موجود من أجل مساعدتك وهذا دوره.	 

مستشار المرضى
مستشار المرضى:

يُقدم لك مشورة ومساعدة مجانية.	 
 هو شخص يمكنك اللجوء إلىه لطرح األسئلة أو الشكاوى حول الرعاية المقدمة. 	 

)على سبيل المثال، حول الطريقة التي يعاملك بها مقدمو الرعاية، أو قرارات مدير الرعاية الصحية الخاص بك، أو جودة العالج اإللزامي أو تقييد الحرية(.
يقدم لك الدعم والمشورة عندما تتناقش مع مسؤول الرعاية الصحية.	 
يقدم لك الدعم والمساعدة إلعداد المستندات المهمة مثل بطاقة الرعاية الصحية وخطة الرعاية الصحية.	 
ال يعمل لصالح مقدم خدمات الرعاية الصحية، ولكن يعمل لصالح مؤسسة PVP المستقلة.	 
يُمثل مصالحك كما تراها أنت.	 
ال يفعل شيئا دون إذن منك.	 

إذا فرض رئيس البلدية تدبير التصدي لألزمة، فسيطلب إذن منك إلعطاء بيانات االتصال الخاصة بك إلى مستشار المرضى. إذا أعطيت اإلذن بذلك، فسيتصل بك 
مستشار المرضى.

 .www.pvp.nl  هل ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات؟ يُرجى بزيارة الموقع اإللكتروني
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الممثل
في بعض الحاالت، سوف يُمثلك شخص ما. يتصرف هذا الممثل نيابة عنك في اتصالك بمسؤول الرعاية الصحية ومقدم خدمات الرعاية الصحية ومقدمي خدمات 

الرعاية اآلخرين. وتكون متواجًدا أثناء ذلك، أو سيتم إشراكك قدر اإلمكان. يمكن أن يقدم لك مستشار المرضى مزيًدا من المعلومات حول دور الممثل.

سوف يتم تعيين ُممثل لك في الحاالت التالية:

إذا اخترت أنت نفسك أن يتم تمثيلك من قبل شخص ما.	 
إذا كنت شخًصا غير ذي األهلية. وهذا يعني أن مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك يرى أنك »لست في وضع يسمح لك بإجراء تقييم معقول لمصالحك«.	 
إذا كنت قاصًرا.	 

ام صخش لبق نم كليثمت متي نأ كسفن تنأ ترتخا اذإ

سوف تقرر بنفسك من هو ممثلك. يجب أن يكون عمر ممثلك أكبر من 18 عاًما. ويجب أن يكون يريد تمثيلك.	 
يمكن للممثل رفض الرعاية نيابة عنك، ولكن ال يمكنه منح إذن بتلقي الرعاية نيابة عنك. وبالتالي، إذا وافق الممثل على الرعاية الصحية اإللزامية، ولكنك لم 	 

توافق على ذلك، فإن رأيك مهم.

إذا كنت شخًصا غير ذي األهلية

عدم التمتع باألهلية يعني أنك غير قادر على رعاية مصالحك الخاصة. يمكن أن يتغير ذلك حسب التوقيت وحسب الموضوع. على سبيل المثال، قد ال يمكنك اتخاذ 
قرارات جيدة بشأن الرعاية المطلوبة أثناء الذهان، ولكن يمكنك اتخاذ خيارات جيدة بشأن أنشطتك النهارية. وبالتالي، يجب على الطبيب دائًما تحديد ما إذا كنت 

قادًرا على اتخاذ قراراتك الخاصة في ذلك الوقت عند اتخاذ كل قرار على حدة.

إذا قرر الطبيب أنك شخص غير ذي أهلية، فإن الخيارات حسب الترتيب:

لقد عينت المحكمة بالفعل مشرف أو وصي كممثل لك.	 
أو: لقد حدَّدت مسبقًا من هو ممثلك. يجب أن يكون عمر ممثلك أكبر من 18 عاًما. ويجب أن يكون يريد تمثيلك.	 
أو: يمكن لشريك حياتك أو أحد أفراد أسرتك التصرف كممثل لك. وال يمكن للممثل أن يمنح اإلذن بتلقي الرعاية نيابة عنك. ومع ذلك، يمكن للممثل رفض 	 

اإلذن بتلقي الرعاية نيابة عنك.
إذا لم يكن هناك ممثل، يمكن لمقدم خدمات الرعاية الصحية أن يطلب من المحكمة تعيين مشرف أو وصي.	 

إذا كنت قاصًرا

د القانون من هو ممثلهم. بالنسبة للقصر، يُحدِّ

إذا كانت عمرك أقل من 12 عاًما:	 
والداك أو الوصي )األوصياء( هم ممثلك )ممثلوك(.	 
يمكن للممثل أن يمنح أو يرفض اإلذن بتلقي الرعاية نيابة عنك.	 

إذا كان عمرك بين 12 و 16 عاًما:	 
والداك أو الوصي )األوصياء( هم ممثلك )ممثلوك(.	 
يمكن للممثل رفض الرعاية نيابة عنك، ولكن ال يمكنه منح إذن بتلقي الرعاية نيابة عنك.	 

إذا كانت عمرك 16 أو 17 عاًما:	 
يُسمح بأن يتم تمثيلك، ولكن ذلك إلزاميًا. سوف تقرر بنفسك من هو ممثلك. يجب أن يكون عمر ممثلك أكبر من 18 عاًما. ويجب أن يكون يريد 	 

تمثيلك.
إذا كانت عمرك 16 أو 17 عاًما ولست ذا أهلية: في هذه الحالة، يكون والديك أو الوصي )األوصياء( هم ممثلك )ممثلوك(.	 
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الشكاوى
مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بك يكون عضًوا في لجنة شكاوى مستقلة. وتقوم لجنة الشكاوى هذه بمعالجة الشكاوى الخاصة بك. قد تتعلق هذه الشكاوى، 

من بين أمور أخرى، بجميع أنواع القرارات التي يتخذها المدير الطبي ومسؤول الرعاية الصحية بشأن الرعاية الصحية اإللزامية. يعتبر قرار لجنة الشكاوى 
حاسًما لمقدم خدمات الرعاية الصحية. قد يؤدي الحكم الصادر عن لجنة الشكاوى إلى إبطال القرار أو قد يتم منحك تعويض عن الضرر الذي لحق بك. يمكن تقديم 

استئناف إلى المحكمة ضد قرار لجنة الشكاوى. يمكن القيام بذلك من قبلك أنت أو ممثلك أو مقدم خدمات الرعاية الصحية.

د القانون األمور التي يمكن للجنة الشكاوى اتخاذ قرار بشأنها. يمكن أن يكون ذلك، على سبيل المثال، بخصوص: يُحدِّ

قيود على حريتك.	 
تنفيذ تدبير التصدي لألزمة أو استمرار تدبير التصدي لألزمة.	 
طلب من أجل اإليقاف المؤقت للرعاية الصحية اإللزامية أو إنهائها	 
القرارات المتعلقة بتحديد عدم أهليتك.	 

هل لديِك شكوى؟

إذا كانت لديك شكوى، فمن األفضل لك دائًما طلب المشورة أوالً من مستشار المرضى. ويمكن أن يعني ذلك ما يلي بالنسبة لك:

أن يقدم لك النصيحة بخصوص طريقة التعامل مع شكواك.	 
أن يقدم لك الدعم والمساعدة في تقديم شكواك.	 
أن يقدم لك النصيحة بشأن ما إذا كان من المفيد بالنسبة لك أن تطلب مساعدة محاميك في الشكوى.	 
أن يساعدك إذا كنت تفضل حل الشكوى مع مسؤول الرعاية الصحية بنفسك )أي دون اللجوء إلى لجنة الشكاوى(.	 
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ما الذي يمكنك أن تفعله أيًضا؟
إشراك األسرة و/أو األشخاص المقربون منك

يمكن لعائلتك أو األشخاص المقربين منك )على سبيل المثال األصدقاء( مساعدتك أو دعمك. ويمكن أن يكون ذلك جيًدا لالتصال بمسؤول الرعاية الصحية الخاص 
بك أو االتصال بمقدمي خدمات الرعاية اآلخرين. عائلتك أو األشخاص المقربون منك يعرفونك جيًدا. وبالتالي، يمكنهم المساعدة في وصف ما تريده وما ال تريده 

بوضوح. ويمكن أن يقدموا الكثير من الدعم والمساعدة في حالة اإلدخال اإللزامي إلى إحدى المؤسسات. على سبيل المثال، إذا كانت لديك حيوانات أليفة ويجب أن 
يعتني بها شخص ما. أو إذا كنت ترغب في ترتيب أمور أخرى خارج المؤسسة.

قم دائًما بإبالغ مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك بمن يستطيع مساعدتك من عائلتك أو األشخاص المقربين منك. وبذلك يعرف مقدمو خدمات الرعاية الصحية 
من يتعاملون معه. كما أنهم يعرفون من يمكنه التحدث نيابة عنك أو من ال يمكنه التحدث نيابة عنك. يجوز للمعالجين تقديم معلومات عنك وعن عالجك ألسرتك 

أو لألشخاص المقربين منك فقط، إذا أعطيت اإلذن بذلك.

 تتمتع عائلتك أو األشخاص المقربون منك بحقوق بموجب قانون رعاية الصحة العقلية اإللزامية Wvggz. يوجد أيًضا مستشار أسرة لألشخاص المقربين 
 منك. اسأل مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بك عن ذلك. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مستشار األسرة على الموقع اإللكتروني

.www.familievertrouwenspersonen.nl

بطاقة األزمات
تُدون على بطاقة األزمات رغباتك التي تريد تنفيذها أثناء األزمات. على سبيل المثال:

ما الذي يجب أن يفعله أو ال يفعله المارة ومقدمو خدمات الرعاية؟	 
بمن يمكنهم االتصال من أجلك؟	 
ما هي االتفاقات التي تم إبرامها، على سبيل المثال، مع المعالج )المعالجين( أو قسم األزمات؟	 

هل لديك بطاقة أزمات؟

هل قمت بعمل بطاقة أزمات في الماضي؟ أو هل سجلت رغباتك بطريقة أخرى؟ احرص على أن يحصل مقدمو خدمات الرعاية ومسؤول الرعاية الصحية على 
بطاقة األزمات هذه أو الوصية المكتوبة . وبذلك يعرفون من هو مقدم خدمات الرعاية الذي لديك اتفاقات معه بالفعل. كما أن ذلك يُساعد مقدمي خدمات المساعدة 

والرعاية على التعامل معك بشكل أفضل على الفور. وقد يعني ذلك عدم الحاجة إلى أن تخضع إلى رعاية صحية إلزامية. أو أنه يمكن إيقافها بشكل أسرع.

هل ليس لديك بطاقة أزمات؟

 هل ليس لديك بطاقة أزمات، ولكن هل تريد بطاقة للمستقبل؟ إًذا، اطلب من مسؤول الرعاية الصحية المشورة والمعلومات بشأن ذلك.
.www.crisiskaart.nl :Crisiskaart Nederland يمكن العثور على مزيد من المعلومات أيًضا على الموقع اإللكتروني لمؤسسة



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  en Sport16 | هل تم فرض تدبير التصدي لألزمة عليك؟

مزيد من المعلومات 
هل ترغب في قراءة مزيد من المعلومات حول مواضيع ُمحدَّدة؟ سوف تجد فيما يلي أدناه قائمة بمواقع إلكترونية مفيدة.

 اإلجبار في الرعاية 	 
 مزيد من المعلومات حول اإلجبار في الرعاية. 

www.dwangindezorg.nl

 بطاقة األزمات	 
 مزيد من المعلومات حول بطاقة األزمات.

www.crisiskaart.nl

 مستشار المرضى	 
 مزيد من المعلومات حول مستشار المرضى.

www.pvp.nl

 	MIND 
تريد مؤسسة MIND منع المشاكل النفسية ودعم األشخاص الذين يتعرضون لها. وهم يفعلون ذلك من خالل توفير المعلومات وإجراء األبحاث وتنفيذ 

المشاريع واتخاذ اإلجراءات.
 	www.wijzijnmind.nl

 	MIND Korrelatie 
MIND Korrelatie هي منظمة وطنية. وهم يقدمون مساعدة مهنية ونفسية ونفسية-اجتماعية دون الكشف عن الهوية. تقدم eitalerroK DNIM مشورة 

 فردية ومساعدة ألي شخص يطلبها. يمكن القيام بذلك عن طريق الهاتف وعبر اإلنترنت.
www.mindkorrelatie.nl

 	Zelfmoordpreventie 113 
مؤسسة Zelfmoordpreventie 113 هي منظمة وطنية تهدف إلى منع االنتحار.

 	www.113.nl
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 	Eigen Kracht Centrale مؤسسة  
 تدعم مؤسسة Eigen Kracht Centrale المنظمات والحكومات في جميع أنحاء هولندا في العمل على أساس أسئلة المواطنين.

www.eigen-kracht.nl

 	Kiezen in de ggz 
 Kiezen in de ggz هو موقع إلكتروني للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 81 عاًما أو أكبر والذين يبحثون عن مقدم خدمات رعاية صحية لشكاواهم النفسية. 

www.kiezenindeggz.nl

 	 Ypsilon 
 توحد األقارب واألشخاص المقربين من األشخاص الذين يعانون من حساسية الذهان.

 www.ypsilon.org

 	)LSFVP( المؤسسة الوطنية لمستشاري األسر 
.)GGZ( يقدم مستشاري األسر المعلومات والنصائح والدعم لعائلة وأقارب العمالء في رعاية الصحة العقلية 

www.familievertrouwenspersonen.nl

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بالدوافع القهرية واإلجبار في قطاع رعاية الصحة العقلية	 
 سوف تجد هنا جميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالدوافع القهرية واإلجبار في قطاع رعاية الصحة العقلية.

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/dwang_en_drang_in_de_ggz/dwang_en_drang_in_de_ggz_-_startpagina.html
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 المرفقات 
شرح معيار تجنب الضرر

ال يجوز فرض الرعاية الصحية اإللزامية إال في الحاالت القصوى. هذا يعني: عندما ال تكون هناك خيارات أخرى لتجنب الخطر الناجم عن سلوكك. وهو ما يُسمَّى 
“معيار تجنب الضرر”.

يتألف معيار تجنب الضرر مما يلي:

الضرر الخطير )الُمسبب للخطر(	 
االضطراب النفسي الذي ينشأ عنه الضرر الخطير	 
المقاومة	 

يتم شرح هذه الجوانب بإيجاز أدناه.

الضرر الخطير
يتم فرض تدبير التصدي لألزمة إذا اعتقد شخص ما أنك تشكل خطًرا مباشًرا. وُيسمَّى ذلك في هذا المنشور الضرر الخطير. يمكن أن يكون الشخص الذي يبلغ 

عن ذلك، على سبيل المثال، طبيبك المعالج أو البلدية أو أحد أفراد عائلتك.

وفقًا لقانون رعاية الصحة العقلية اإللزامية zggvW، يوجد ضرر خطير إذا كان هناك خطر كبير بأن:

تتسبب في حدوث ضرر خطير لنفسك أو لآلخرين. يتألف هذا الضرر من:	 
خطر على الحياة.	 
إصابة جسدية خطيرة.	 
ضرر نفسي خطير.	 
ضرر مادي أو معنوي أو مالي خطير.	 
إهمال شديد أو تدهور اجتماعي.	 
ضعف شديد في النمو )على سبيل المثال، لطفل لم يُولد بعد(.	 

سالمتك في خطر ألنك خاضع لتأثير شخص آخر.	 
أنت تثير عدوانية اآلخرين من خالل سلوكك المزعج.	 
 أن تتعرض السالمة العامة في بيئتك للخطر بسبب سلوكك.	 

تُفرض الرعاية الصحية اإللزامية فقط في الحالة القصوى، عندما ال تكون هناك خيارات أخرى لتفادي الضرر الخطير.

االشتباه في وجود اضطراب نفسي
لن يتم إصدار تدبير التصدي لألزمة إال إذا كان سلوكك )الذي يُسبب الضرر الخطير( ناتًجا عن اضطراب نفسي. وبالتالي، فإن األمر مرتبط بثالثة شروط هنا. 

ويجب تشخيصها من قبل طبيب نفسي:

أن يشتبه الطبيب النفسي بأنك تعاني من اضطراب نفسي.	 
أن يؤدي سلوكك إلى )خطر حدوث( ضرر خطير.	 
أن ينشأ الضرر الخطير من االضطراب.	 
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المقاومة
ال يمكن فرض الرعاية الصحية اإللزامية إال إذا كنت ال توافق على تلقي الرعاية الصحية الُموصى بها. وبالتالي، يكفي أن تقول إنك ال توافق على الرعاية الصحية 

التي يريدون تقديمها لك.

إذا كنت موافقًا على تلقي الرعاية الصحية، فأبلغ مقدمي خدمات الرعاية الموجودين في الموقع بذلك. وعندئذ أبلغهم بنوع الرعاية الذي تريده ونوع الرعاية الذي ال 
تريده. ربما تكون قد أعددت في السابق بطاقة أزمات أو إعالن التزام شخصي.

يقوم مقدمو خدمات الرعاية بتقييم ما إذا كانوا يعتبرون الرعاية التي ترغب في تلقيها طواعية كافية. وإذا كانوا ال يعتقدون أن ذلك كافيا لتفادي الخطر، يمكن لرئيس 
البلدية أن يقرر فرض تدبير التصدي لألزمة. يمكن أن يشرع مقدمو خدمات الرعاية فوًرا في تقديم الرعاية الصحية اإللزامية.

األهلية العقلية والتمثيل
ينص القانون على أنك تتمتع باألهلية العقلية حتى يحدد الطبيب أنك ال تتمتع باألهلية العقلية. عدم األهلية مهم لمن يُسمح له بتمثيلك. وذلك يعني أنه يُسمح له 

بالتصرف نيابة عنك لتمثيل مصالحك. 

عدم األهلية العقلية

تعتبر ال تتمتع باألهلية العقلية إذا رأى الطبيب أنك غير قادر على إجراء تقييم معقول لمصالحك فيما يتعلق بقرار معين. بموجب قانون رعاية الصحة العقلية 
 اإللزامية Wvggz، ُيحدد مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك دائًما ما إذا كنت تتمتع باألهلية العقلية أم 

ال. وقد يختلف ذلك من موقف آلخر ومن وقت آلخر. يمكن للطبيب النفسي المستقل الذي سوف ُيعد بيانك الطبي تحديد ذلك أيًضا.

إذا كنت تعترض على تلقي الرعاية الصحية فإن كونك تمتع باألهلية العقلية ال يكون ذا أهمية: أي مقاومة أو اعتراض على تلقي الرعاية الصحية اإللزامية 
يؤخذ على محمل الجد، حتى لو كنت ال تتمتع باألهلية العقلية وكان ممثلك قد وافق بالفعل. وعندئذ، ال يُسمح بتقديم الرعاية اإللزامية إال على أساس تدبير التصدي 

لألزمة.

مقاومة ومعارضة الشخص الذي يتمتع باألهلية العقلية 

ًدا للحياة؟ في هذه الحالة، يجب احترام رغباتك وتفضيالتك من   هل أنت تتمتع باألهلية العقلية وتُسبب الضرر الخطير لنفسك فقط؟ وهو ليس خطًرا ُمهدِّ
حيث المبدأ.

 ناقش دائًما اعتراضك وعدم أهليتك العقلية، إن ُوِجدت، مع محاميك وُممثلك.
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