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ادالنه حق دادرسی   
ۀروز 14در دوران   

نگهداری غیر داوطلبانه
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 حقوق خود را بدانید



 

 14شما بطورغیر داوطلبانه بمدت 
 روز نگه داشته خواهید شد.

روزه " چیست؟ 14" نگهداری غیر داوطلبانه 

خودداری کرده اید و یا به تشخیص  داوطلبانۀ خدمات درمانیاگر شما از دریافت 
ید خودتان برای دریافت خدمات درمانی به نمیتوان خاطر اخالل روانی،دکتر به 

ارهای الزم را برآورده میکنید صورت داوطلبانه رضایت دهید، و معی امکان دارد  ،ب
روز نگهدارند. اگر این اتفاق  14که شما را به صورت غیر داوطلبانه برای مدت  

ر هر زمانی. چنانچه بیافتد، شما دارای حق "دادرسی عادالنه" هستید معیارهای  د
به نگهداری غیر  ، روانپزشک شما میتوانددر مورد شما دیگر صادق نباشد مربوطه

دهد. 14داوطلبانه  روزه شما پایان   

العات موجوداگر شما   در این بروشور  در مورد ا
بیمارستان تماس بگیرید ای از نماینده یا با، سؤالی دارید 

به ادارۀ خدمات حمایت از حقوق بیماران و یا 
اره های زیر تلفن کنید   :به شم

(714) 276-8145
(800) 668-4240

اال 
 چه؟



 

من را برای  باعث شود که چه دالئلی ممکن است
  نگهدارند؟ درمان غیر داوطلبانه

 
 

روز  14رفاه و موسسات  ) 5250کد یک شخص تحت  سه معیار برای نگهداری
 :دوره درمان غیرداوطلبانه( وجود دارد. این سه معیار عبارتند از

 
این به معنی آن است که دکتر حاضر در محل تشخیص داده است که  خطر به خود: .1

ایمنی  آسیب برسانید و یا بهبه خودتان  به خاطر اختالل روانی، شما عمداً قصد دارید
قریب الوقوع است. خطر باید در خود چنان بی توجه اید که امکان آسیب تان  شخصی

ه میزان ، فوری، زمان حال  ، فیزیکی و قابل اثبات باشد.توجه قابلب
 

 معیارها میتوانند شامل موارد زیر باشد:
 

 
دهندۀ این باشد که کلمات و یا اعمال • و یا رسانیدن قصد خودکشی ی که نشان 

 .خود دارید آسیب های بدنی به
 

دهد بی توجهی بارزی برای ایمنی •  شخصی کلمات و یا اعمالی که نشان می 
 سرگردان در ترافیک سنگین(.به صورت پیاده )به عنوان مثال،  خود دارید

 
هدکلمات و یا اعمالی  •  .خودکشی داریدبرای  یطرح خاص که نشان می د

 
انجام طرح خودکشی )به عنوان مثال،  در دسترس داشتن وسائل و لوازم برای •

 (.ح گرمال قرص،داشتن یا در دسترس بودن 
 

الل اخحاضر در محل تشخیص داده است که به خاطر دکتر  به دیگران: خطر . 2
دارید با بی  و یا قصد آسیب بدنی برسانید به یک فرد خاص روانی، شما یا قصد دارید

 .ی شرکت کنیداعمال خطرناکدر اعتنائی کامل به ایمنی دیگران 
 
 

 معیارها میتوانند شامل موارد زیر باشد:
 

 
 تهدید کالمی و یا فیزیکی برای رسانیدن آسیب بدنی به افرادی مشخص.



 

 .اقدام به رسانیدن آسیب بدنی به افرادی معین 
 

 در دسترس بودن وسائل الزم برای اجرای تهدید و یا تکرار اقدامات ) به 
ها( الح گرم یا سار سالح  عنوان مثال 

 
 اهید کرد" یا اقدامات شما برای  "خودتان گفته اید این کار را خو

 شرکت در فعالیتهای خطرناک.
 
 

تشخیص داده است که، به خاطر اختالل روانی، شما دکتر  :از کارافتادگی شدید .3
های اصلی خود   سرپناه نمی باشید. س وغذا، لباتهیه مانند قادر به برآورده کردن نیاز

 
 معیارها میتوانند شامل موارد زیر باشد:

 
 .الئم سوء تغذیه یا کم شدن آب بدن 

 
 نداشتن توانائی در بیان نقشه ای برای تهیه غذا 

 
 هیچ غذائی  ی نیستمنزل ل موجود نیست یا اگر فرد ساکنهیچ غذائی در منز

ده های غیر منطقی در مو اهای ندارد. داشتن عقی موجود )مثالً غذا سم رد غذ
 ود یا غیر قابل خوردن است(آل

 
  نابود کردن و یا بخشیدن لباسها تا جائی که خودتان لباس کافی برای

 پوشیدن ندارید.
 

 اهم کردن مسکن برای خود ندارید )به این معنی فرمنطقی برای  یچ نقشۀه
رستان که اعضاء خانواده یا دوستان حاضر نیستند قبل از آنکه دکتر از بیما

ن هیچ نقشه دیگری برای سرپناه،  مرخص تان کند شما را به خانه ببرند، بدو
 هیچ جای دیگری ندارید بروید، و غیره(

 

 
 

بگذارند حقوق من  "روزه 14اگر من را تحت "نگهداری غیر داوطلبانه 
 کدامند؟

 
 

  شما تمام حقوق خود را که در دفترچه حقوق بیماران ذکر شده به جز
 شدن از بیمارستان به تصمیم خود را دارا میباشید.حق  خارج 



 

 .شما حق  دارید به عنوان یک بیمار غیر داوطلب از وضعیت خود مطلع شوید 
 

 یا  دادگاه  د درخواست کنید برایتان حکم  احضار بهشما حق داریWrit of 
Habeas Corpus  صادر شود. اگر شما درخواست صدور این حکم را 

 14نکنید، طی چهار روز از زمانی که شما را تحت نگهداری غیر دلوطلبانه 
روزه گذاشته اند باید جلسۀ ای با حضور شما برای بررسی دالیل نگهداری 

 شما تشکیل داده شود.
 

  اگر در جلسۀ بررسی دالیل نگهداری شما دالیل احتمالی الزم برای تائید
ا این تصمیم مخالف باشید، شما حق تصمیم به نگه داری شما احراز شود و ب

 دادگاه صادر شود. د درخواست کنید برایتان حکم  هحضار بهداری
 

  های ضد پسیکوتیک یا  از درمان با  دارید حقهمچنان شما   anti-psychoticدارو
ممکن است . امتناع کنید. تان  بدون رضایتدر صورت وجود موقعیت اضطراری 

هند. موقعیت است که در موقعیتی  "اضطراری" شما را تحت درمان دارویی قرار بد
گیری از حفظ زندگی شما و یا جلوبرای  آن علیرغم اعتراض شما درمان فوری

ود یا دیگرانالزم است و جلب رضایت فبلی شما عملی آسیب بدنی جدی به خ
 .نیست

 
 الزم برای شود که شما ظرفیتمشخص  چنانچه پس از تشکیل و رسیدگی دادگاه 

را ندارید ممکن است  درمان پزشکیاستفاده از دارو به عنوان شکلی از امتناع 
های ضد پسیکوتیک  کنند. درمان علیرغم عدم رضایت تان شما را با دارو 

 
  شما حق دارید در برای حضور در جلسۀ دادگاه برای رسیدگی به ظرفیت تان به

ک مشاور حقوقی نمایندگی  هیدی )وکالی تسخیری(  . دفتر مدافعان عمومیبد
هید  هد داشت مگر اینکه شما بخوا وکیل خصوصی خود نمایندگی حفوقی شما را خوا

 .استخدام کنید را
 

 
)همینطور "دالیل خطرات احتمالی" یا  جلسۀ بررسی دالیل نگهداری شما 

Probable Cause  )چیست؟ هم نامیده میشود 
 

بررسیدالیل نگهداری شما جلسه ای غیررسمی است که ، اگر شما صدور حکم احضار جلسۀ 
به دادگاه را درخواست نکرده باشید، به طور خود به خود در مرکزی که در آن تحت درمان 

هار روز پس از تاریخی که  هستید برگزار می شود. جلسۀ بررسیدالیل نگهداری شما طی چ
هد شد. 14انه شما تحت نگهداری غیر داوطلب روزه قرار داده شد ه اید  تشکیل خوا



 

اگر شما و مدافع تان احساس می کنید که نیاز به زمان بیشتری برای آماده شدن برای این جلسه 
هدف از این جلسه این  48دارید می توانید درخواست کنید که جلسه تا  ساعت به تعویق بیافتد. 

دالی ل خطرات احتمالی" برای نگهداری غیر است که یک فرد بی طرف موضوع وجود 
روزه شما جهت درمان را بر رسی کند. برای تصمیم گیری در این مورد از  14داوطلبانه 

های "خطر به خود"، "خطر به دیگران" و یا "از کار افتادگی شدید" به دلیل یک اختالل  معیار
 روانی استفاده میشود.

 
 چیست؟ Writ of Habeas Corpusحکم احضار به دادگاه یا 

 
 
حکم احضار به دادگاه درخواستی قانونی است برای مرخص شدن شما از یک مرکز یا موسسه 
درمانی. بر اساس این حکم شما حق شرکت در جلسه ای در دادگاه عالی را دارا میباشید. ظرف 

یین دو روز کاری از زمان درخواست شما برای حکم احضار به دادگاه، وقت دادگاه برایتان تع
هد شد. برای شما وکیلی از سوی دفتر وکالی مدافع عمومی )تسخیری( اختصاص داده  خوا

هد شد. )اگر مایل باشید برای خود وکیل خصوصی گرفته و حق الزحمه اش را بپردازید،  خوا
مآمور تحقیق از طرف دفتر وکالی مدافع عمومی به  شما میتوانید این کار را بکنید.( یک 

آن تحت درمان هستید میاید، پرونده شما را مرور کرده و با شما گفتگو مرکزی که شما در 
هید شد، و در  میکند. در روز جلسه دادگاه، شما توسط دفتر مارشال به دادگاه عالی منتقل خوا
هد  همچنین حرفهای شما و یا وکیل تان را خوا آن جا یک قاضی حرفهای نماینده بیمارستان و 

ه دوره درمان شنید. قاضی تصمیم خود را  روزه  14برای آزاد )مرخص( کردن شما و یا ادام
غیر داوطلبانه تان اتخاذ خواهد کرد. اگر شما درخواست حکم احضار به دادگاه خود را قبل از 

روز پس از  4رفتن به دادگاه پس بگیرید، جلسه ای برای بررسیدالئل نگهداری شما ظرف 
هد شد. شما می توانید هریک از کارکنان مرکز  تایید برگزار خوا حکم احضار به دادگاه را از 

هید حکم احضار به دادگاه را به ثبت  درخواست کنید و یا با رفتن به ایستگاه پرستاران بخوا
 برسانید.

 
الزم است بدانید که اگر شما قبل از تشکیل جلسۀ بررسیدالیل نگهداری شما،   :توجه

الیل نگهداری  درخواست حکم احضار به دادگاه بکنید دیگر برایتان جلسه ای برای بررسی 
هم در دادگاه خواهد بود.  هید داشت و آ هد شد. شما فقط یک جلسه بررسی خوا شما تشکیل نخوا

کنید و درخواست حکم احضار به دادگاه را بعد از جلسۀ بررسی  در صورتیکه اگر شما صبر
هم  جلسۀ بررسیدالیل نگهداری  هر دو جلسه یعنی  الیل نگهداری ارائه کنید ، شما میتوانید 

هم  جلسه  دادگاه را داشته باشید. شما و 



 

 آماده شدن برای جلسه بررسی
 
 

ه مدافع یا  ، پرونده شما را با خودتان بررسی کند، شما می توانید  advocateقبل از اینک
هید.  خودتان برخی از اقدامات را برای آماده شدن برای جلسه انجام د

 
هید  های زیر نشان د اگر شما را به دلیل احتمال خطر به خود نگه داشته اند، می توانید با رفتار

 که دیگر خطری برای خود نیستید:
 
هر گونه•  هر گونه تهدید برای آسیب  خودداری از  تالش برای رسانیدن آسیب به خودتان و یا 

 رسانیدن به خودتان.
 
های بخش درمانی، تعامل با سایر بیماران و کارکنان.•   شرکت در فعالیت 
 
های غذایی خود.•  هار خوری و خوردن وعده   رفتن به اتاق نا
 
 دوش گرفتن به و نشان دادن عالقه به نظافت خود.• 
 
 
های زیر نشان اگ ر شما را به دلیل احتمال خطر به دیگران نگه داشته اند، می توانید با رفتار

 دهید که دیگر خطری برای دیگران نیستید:
 
هین آمیز و بد زبانی نسبت به سایر بیماران یا کارکنان و دور ماندن •  های تو خودداری از گفتار

 ات شروع بشود(.از جدالهای لفظی )خشونت فیزیکی می تواند با کلم
 
احترام به حریم خصوصی و فضای فیزیکی دیگران، به خصوص در نزدیکی تلفن، • 

 تلویزیون، و در اطراف مواد غذایی دیگر بیماران.
 
در صورتی که در نزدیکی اتاق انزوا فعالیتی در حال وقوع است، از آن منطقه دور بمانید. • 

 ن باشد و شما نباید درگیر آن بشوید.ممکن است موقعیتی بحرانی و جوشنده در جریا
 

هید  های زیر نشان د اگر شما را به دلیل از کار افتادگی شدید نگه داشته اند، می توانید با رفتار
 که دیگر از کار افتادگی شدید ندارید:

 
 استفاده از مواد غذایی، پوشاک و سرپناه در مرکز درمانی.• 
 
های غذایی خود و پوشیدن •  لباس مناسب.خوردن وعده 



 

که ثابت  دیستی. شما مجبور ندیغذا، لباس و سرپناه خود کار بکن هیته یبرا ییطرح ها یرو
 .دیمراقبت از خودتان الزم دار یچگونگ یبرا ی: فقط شما طرحدیتنها بمان دیتوان یم دیکن
 

شما توسط مسئول  یکه در صورت مرخص دیریخانواده و دوستان تماس بگ یبا اعضا
مک کنند. مطمئن شو یاستماع م اهند که به شما ک ها درک م دیخو کنند که نه دکتر و  یکه آن

به آمدن به  لیاگر آنها ما دینیتا بب دیکن یشما را مرخص کرده است. بررس مارستانینه ب
توانند  یبه شما در صورت مرخص شدن هستند. اگر آنها نم کمکبه  لیاستماع و اظهار تما

ه ا کیدیاآنها ب ند،یایبه استماع ب مک به شما و  یخود برا لیاظهار تما یبرا ینام ارسال  ایک
 اظهار بدارند. دیهست التیفکس اگر شما در تسه کی

 
حاضر  جلسه رسیدگی به گواهی بیمارستان در مورد پرونده شمادر  یچه کسان

 د بود؟نخواه
 

اهند بود:مواردشتریدر ب  ، سه نفر در استماع حاضر خو
 

را  جلسهاست که  یافسر مسئول استماع شخص :به پرونده شما رسیدگیافسر مسئول 
روزه  14مدت معالجه  یشما برا ینگهدار یبرا ییارهایمع مارستانیکند واگر ب یم استیر

 دهد یرا انجام م یناتییاتخاذ کرده، تع
 

است که  مارستانیاز کارمندان ب یکیشخص  نیپرونده ها، ا شتریدر ب :مارستانیب ندهینما
هددیشو یشما در آنجا معالجه م چرا  نکهیا هیمسئول با توج رافس یرا برا ی. او شوا

هد داد. ب یم هیشما توص یروزه را برا 14مدت معالجه  مارستانیب  مارستان،یکند نشان خوا
اهد کرد که چرا توص هینه شما علت را توج داوطلبانه  ریمعالجه غ یکند که شما برا یم هیخو

العات و سوابق دوره ب دیبا نی. همچندیشو ینگهدار شما را که توسط  یماریهرگونه ا
ده ها ته ییو آنها گریشده، مدارک مناسب د هیخانواده شما ته ه مداواکنن کرده اند  هیکه جامع

دهد. )  (AB1424ارائه 
 

ذهن یاز انجمن بهداشت روان یک حامیها است که  ضیحقوق مر نیا :حامی حضور  یو 
اهد  یشما را برس شرفتینمودار پ لیداشته باشد. وک و قبل از استماع با شما مصاحبه خو

پرونده شما و حفظ حقوق شما در  شیشما، کمک در نما تیحما یبرا رسیدگیدر  حامیکرد. 
اه دیشما با د،یدار یخصوص لی)اگر شما وک جلسه این یط که در راستماع  دیاز  آنها بخو

اهد بود.  حاضر شوند( حاضر خو
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
تا در استماع  دیدوستان را دار ایخانواده  یشما حق درخواست از اعضا :گرانید

الوه، شما حق دار خانواده و دوستان در  یکه اعضا دیبکن نییتع دیحاضر شوند. ب
 مشارکت کنند. این جلسه

 
 انجام خواهد شد؟ ییزهایدر استماع چه چ

 
الح فوق را اتخاذ  ماتیاز تصم یکیه طالعات ارائه شده ظافسر مسئول، بعد از 

اهد کرد:  خو
 
هیاظهار شده در  اریشما مع .1 داوطلبانه  ریمعالجه غ یبرا دیتوان یو نم دیرا ندار گوا

شما حق انتخاب اقامت مانند  ای د،یرا ترک کن التیتسه دیتوان ی. شما مدینگه داشته شو
 .دیدار لیداوطلبانه را در صورت تما ضیمر

 
اهیاظهار شده در  ارینشان داده که شما مع مارستانیب .2  دیو شما با دیرا دار گو

 .دیداوطلبانه نگه داشته شو ریمعالجه غ یبرا
 

اهد شد.  یبه طور شفاه جلسهقبل از ترک اتاق  این شخص میتصم به شما ارائه خو
را  یبه صورت کتب میتصم نینسخه از ا کیدرخواست  دیتوان یشما م نیهمچن
 .دیبنمائ

 
 مخالفت داشته باشم چه کار این شخص میاگر من با تصم

 توانم بکنم؟ یم
 

 
داوطلبانه  ریغ ینگهدار یبرا یعلت احتمال التیکه تسه ابدیمسئول در شخصاگر 

 هیته writ of habeas corpus یبرا یپرونده ا دیتوان ینشان داده است، شما م
و  پیشخوان پرستارانبا رفتن به  writپرونده  کیدیتوان ی. شما مدیو ارائه کن

ده writدرخواست پرکردن  پرونده  دیدارد که کارمندان با یاظهار م نون. قادیانجام 
 از طرف شما در صورت درخواست شما پر کنند. writیبرا یا
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 یدرصورت Writ of Habeas Corpus یبرا یدرخواست دیتوان یشما م •
و ارائه  هیته د،یروز بازداشت شده ا 14داوطلبانه به مدت  ریکه به طور غ

.دیکن

داوطلبانه شما است. ریغ ینگهدار یها نهیزم یبررس جلسه نیهدف ا •

پیشخوان به  دیشود. شما با یانجام نم یکیبه طور اتومات writاستماع  •
ده دیبرو پرستاران عضو کارمندان معالج فرم را  کی. دیو درخواست 

اهد کرد و دادگاه را برا اهد کرد. یپر خو شما مطلع خو

ه 2استماع شما در • انجام  دیکه شما درخواست داده ا یاز روز یروز دادگا
هد شد. ب  بیترت ماموران انتظامیحمل شما به دادگاه را توسط  مارستانیخوا
هد داد.  خوا

اهد شد و موضوع  ای دادگاه منطقهدر  این جلسه • آن در دسترس انجام خو
هد داشت. عموم قرار خوا

ال  یبرا یآمادگ یکه با شما به منظور کمک برا یمدافع عموم یشما توسط و
ه نمایندهتان القات کرده اند،  دهپرون ال دیتوان یشد. شما م دیخوا مدافع  یبا و

.دیریتماس بگ 7788-494-877-1به شماره  یعموم

در استماع

و از  مارستانیب ندهیطالعات ارائه شده از طرف نما یقاض کی •
ال اهد شن یمدافع عموم یطرف شما و و  میو او تصم دیرا خو

 یبرا یخطر ایخودتان،  یبرا یخواهد گرفت که شما خطر
 .دیبه شدت ناتوان هست ایبوده  گرانید

هند کرد که اطالعات را از  یمدافع عموم یوکال • به شما کمک خوا
 طرف شما ارائه کنند.

هایثابت کنند که شما مع دیدکتر با ایو/  مارستانیب • را  ینگهدار یبرا ییار
هند، قاض نیاگر آنها نتوانند ا د،یدار شما را از محل  یکار را انجام د

هد کرد. اگر شما م ینگهدار ه یمرخص خوا در  یکه معالجه ا دیخوا
هنوز م دیداوطلبانه داشته باش ضیبه صورت مر مارستانیب  دیوانت یشما 

.دیآن درخواست کن یبرا

9



 

 استماع یبرا یآمادگ

ابتال به  لیمعناست که شما به دل نیبه ا« ناتوانبه شدت »عبارت  •
خود مانند  هیاول یشخص یازهاین نیقادر به تأم ،یروان یماریب

 .دیستیسرپناه ن ایغذا، پوشاک 

با  یآمادگ یآن ممکن است برا د،یداشته باش دیشد یاگر شما ناتوان •
خ ها  باشد: دیبه سئواالت فوق مف ییپاس

 

اه .1  دالر است.  من  انهیدرآمد م
 

 .  من دستمزد خود را گرفتن از:
 

 آدرس را دارم: نیدر ا یمن طرح زندگ .2
 

    آدرس:

     شهر: 

   :یکد پست   :التیا

 

هم خواهم کرد: نیخود را به ا یمن غذا .3  روش فرا
 

 ____________________________________________  
 

اهم کرد: یمقدار پول برا نیمن ا  دالر   غذا صرف خو
هم خواهم کرد: نیخود را به ا یمن لباس ها .4  روش فرا
 

 
اس ها یرا برا یمقدار اضاف نیمن ا اهم کرد:  میلب  دالر  صرف خو
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 شده اند: ستیل ریکنند، در ز یکه به من کمک م یافراد .5
 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 
اهم کردن غذا،  لیآنها ما دیگو یشخص که م نیاز ا یتوجه کی مهی)ضم به فر

کند که چگونه  یکه آن اظهار م دیشما هستند. مطمئن شو یلباس و سرپناه برا
 (دیریبا آنها تماس بگ

 
 ایشخص  نیهستم توسط ا لیداشته باشم، من ما ازیاگر من به معالجه ن .6

 آژانس معالجه شوم.
 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 
القات ها و م یمن م .7 روش حاضر  نیخود به ا یها نگیتیتوانم در قرار 

 شوم.
 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 
سئواالت  نیپاسخ ها به ا دیخودتان نگه داشته شده ا یاگر شما بخاطر خطر برا

ال نیهمچن اهد کرد. یمدافع عموم یبه و  شما کمک خو
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:ها ادداشتی
 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 
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:ها ادداشتی
 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 
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