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خويش" وکيل مدافع حقوق بيماران"چگونگی دسترسی به 

ؤالی داريد و يا می خواهيد در مورد نقض احتمالی حقوق خويش شکايتی تنظيم چنانچه س
کنيد، لطفًا با دفتر وکيل مدافعين فهرست شده بر روی جلد پشت اين دفترچه راهنما تماس 

 .بگيريد

قانون حقوق بيماران از يک سيستم پيچيده و توسعه ای شامل قوانين، مقررات و تصميمات دادگاه 

اين دفترچه بايستی بعنوان يک راهنما تلقی شود، ولی ممکن است در همه مواقع  .استتشکيل شده 

 .تمامی حقوق اشخاص را بطور دقيق بازتاب ندهد

شخصی که مديريت مرکزی که از آن خدمات درمانی دريافت می کنيد را برعهده دارد، مسئول 

شما بايستی از طريق زبان يا شيوه  .تضمين مراعات کليه حقوق شما در اين دفترچه راهنما می باشد

 :ای که می توانيد درک کنيد، در موارد ذيل در مورد حقوق خويش آگاه شويد

 بهنگام پذيرش در يک مرکز• 

 بهنگام تغيير در وضعيت قانونی شما• 

بهنگام انتقال به يک واحد يا مرکز ديگر• 

 حداقل يکبار در سال• 

کار يا نقض شده است، لطفًا با وکيل مدافع حقوق بيماران خويش چنانچه اعتقاد داريد حقوق شما ان

تماس بگيريد، حتی اگر وضعيت موردنظر شما بطور خاص در اين دفترچه راهنما پوشش داده نشده 

 .باشد
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 مقدمه
 

داوطلبانه دريافت می اگر در يکی از مراکز ذکر شده در ذيل خدمات پزشکی روانی داوطلبانه يا غير

حقوق شما ممکن است بسته  .کنيد، از حقوق عنوان شده در اين دفترچه راهنما برخوردار می باشيد

حقوق شما توسط . به وضعيت قانونی شما و يا نوع مرکزی که در آن قرار داريد متفاوت باشد
 . نمی باشدوالدين، سرپرست يا نگهدارنده شما قابل اسقاط

 

  )State Hospital(لتی بيمارستان ايا

  )Acute Psychiatric Hospital(بيمارستان روانی حاد 

 واحد روانی يک بيمارستان عمومی مراقبت حاد

 IMD/مرکز پرستاری تخصصی

  )Licensed Group Home(خانه گروهی مجوزدار 

 )Adult Residential Facility(مرکز مسکونی اشخاص بالغ 

 )Social Rehabilitation Facility(مرکز توانبخشی اجتماعی 

 )Licensed Family Home(خانه خانوادگی مجوزدار 

 )Adult Day Care Facility(مرکز مراقبت روزانه از اشخاص بالغ 

 )Psychiatric Health Facility(مرکز بهداشت روانی 

 )Mental Health Rehabilitation Center(مرکز توانبخشی بهداشت روانی 

 )Community Treatment Facility(ه اجتماعی مرکز معالج

 )Hour Treatment Facility-23(ساعته -23مرکز معالجه 

 

درخواست از شما برای صرفنظر کردن از حقوق خود و يا تهديد شما برای صرفنظر از آنها بعنوان 

خصًا از شرطی برای پذيرش يا دريافت معالجه مجاز نمی باشد؛ ولی در عين حال شما می توانيد ش

 .يک حق خاص خويش صرفنظر کنيد

 

  

  



  دسترسی به وکيل مدافع
 حقوق بيماران

 

 

شما اين حق را داريد که با يک وکيل مدافع حقوق بيماران که مسئوليت پزشکی يا اجرايی در رابطه 

 نام وکيل مدافع شما و شماره .با معالجه روانی شما ندارد ديدار کرده و از خدمات وی بهره مند شويد

 .تلفن مربوطه روی جلد پشت اين دفترچه راهنما موجود است

 

مرکزی که شما . شما اين حق را داريد که در هر زمانی با وکيل مدافع حقوق بيماران تماس بگيريد

در آن قرار داريد، راهنمائی های الزم را به شما خواهد کرد تا امکان بکارگيری اين حق توسط شما 

ا داريد که با وکيل مدافع حقوق بيماران خويش ارتباط برقرار کرده و شما اين حق ر .تضمين شود

 .مالقاتهايی را بصورت خصوصی با وی داشته باشيد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 اگر شکايتی داريد چه بايد بکنيد
 

شما اين حق را داريد که در ارتباط با شرايط زندگی، هرگونه سوء استفاده فيزيکی يا شفاهی، 

 اعمال بيرحمانه يا معالجه خويش در مرکز موردنظر شکايت کنيد بدون آنکه جهت هرگونه تهديد يا

 .تنظيم اين شکايات مورد تنبيه قرار بگيريد

 

وکيل مدافع حقوق بيماران مسئوليت تحقيق در رابطه با شکايات تنظيمی شما در مورد حقوق خويش 

موردنظر قادر به کمک به شما در اگر وکيل مدافع  .و تالش برای حل آنها را عهده دار می باشد

رابطه با موضوع مورد نگرانی شما نبود، می توان شکايت شما را با اجازه شما به آژانس ديگری 

 .که می تواند به شما کمک کند انتقال داد

 

بنا (اگر از پاسخ وکيل مدافع نسبت به شکايت شما در مورد حقوق خويش ناراضی هستيد، می توان 

 .شکايت شما را به مدير مرکز يا مدير بهداشت روانی محلی شما انتقال داد) به درخواست شما

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  حقوق شما وقتی که بصورت غيرداوطلبانه
 نگهداشته شده ايد

 

  

 

  .متن ذيل اطالعاتی را راجع به نگهداشته شدن بصورت غيرداوطلبانه ارائه می کند

  

 

_____________________________ 

 "5150"ساعته يا -72دم ترخيص ع/نگهداشتن
  

 

وقتی که يک شخص در نتيجه اختالل روانی برای شخص خويش يا اشخاص ديگر خطرآفرين بوده 

و يا بشدت ناتوان می باشد، يک مأمور صلح، يکی از اعضاء کادر اداری يا شخص حرفه ای 

 دستگير کرده و برای تعيين شده است می تواند با داليل موجه وی را) کانتی(ديگری که توسط بخش 

 .ساعته در يک مرکز قرار دهد-72معالجه و ارزيابی 

  

 

مرکز موردنظر به يک درخواست کتبی که شرايطی که بنا بر آنها دليل موجهی وجود دارد مبنی بر 

اينکه شخص در نتيجه اختالل روانی برای شخص خويش و يا برای ديگران خطرآفرين بوده و يا 

اگر دليل موجه عنوان شده بر اساس گفته شخصی غير از  .، نياز خواهد داشتبشدت ناتوان می باشد

يک مأمور پليس، عضوی از کادر اداری يا يک شخص حرفه ای استوار باشد، چنين شخصی برای 

 .گفتن عامدانه چيزی که می داند صحت ندارد در يک دعوی مدنی محکوم خواهد بود

  

 

 اختالل روانی برای شخص خويش يا ديگران خطرآفرين بوده اگر به دليل باور اينکه شما بعلت يک

و يا بشدت ناتوان می باشيد، بر خالف ميل خويش به يک مرکز بهداشت روانی آورده شده ايد، می 



 ساعت برای معالجه و ارزيابی نگه داشت مگر آنکه شخص 72توان شما برای برای مدت حداکثر 

قانون رفاه و موسسات ( روانی اضافی نياز داريد  روز معالجه14مسئول تشخيص دهد شما به 
)Welfare and Institutions Code( 5250 و 5150، بخش های(. 

  

____________________________ 

 "5250" روزه برای معالجه شديد يا 14گواهی 
 

 Welfare and Institutions( قانون رفاه و موسسات 5150اگر شخصی بنا به شرايط بخش 

Code (ساعت نگهداشته شده و ارزيابی برای وی انجام شده است، وی می تواند تحت 72ه مدت ب 

 روز تحت معالجه شديد مرتبط با يک اختالل روانی يا يک اختالل 14شرايط ذيل به مدت حداکثر 

 :ايجاد شده توسط الکليسم شديد قرار بگيرد

  

 

 شرايط شخص را تحليل کرده و کادر حرفه ای مرکزی که خدمات ارزيابی را ارائه می کند• 

تشخيص داده است که شخص برای شخص خويش و سايرين خطرآفرين بوده و يا بشدت ناتوان می 

 .باشد

به شخص در مورد ضرورت قرار گرفتن تحت معالجه دواطلبانه توصيه شده است ولی وی مايل • 

 .يا قادر به پذيرش آن نبوده است

  

 

 

 نگه داشته شديد، اين حق را داريد که جهت دريافت معالجه  ساعت72اگر شما به مدت بيش از 

اگر شما نمی خواهيد بصورت داوطلبانه بمانيد، بطور خودکار برای  .دواطلبانه در بيمارستان بمانيد

شما يک جلسه دادرسی تشخيص وضعيت زمانبندی خواهد شد؛ اين جلسه ظرف چهار روز پس از 

 . شما، در مرکزی که در آن قرار داريد برگزار خواهد شدساعته-72عدم ترخيص /اتمام نگهداشتن

شما می توانيد يک وکيل مدافع حقوق بيماران يا يک شخص ديگر را به انتخاب خويش برای 

همچنين می توانيد درخواست کنيد که يک  .نمايندگی از خود در اين جلسه دادرسی انتخاب کنيد

ت کمک به توضيح شرايط شما در جلسه دادرسی عضو خانواده يا شخص ديگری به انتخاب شما جه



اگر می خواهيد وکيل مدافع شما يا يکی از  .)5250قانون رفاه و موسسات، بخش (حاضر شود 

کارمندان مرکز برای شما به کسی تلفن کند، اين درخواست خويش را قبل از جلسه دادرسی اعالم 

 .داريد

  

 

 تذکر مفيد
را درخواست کنيد، بطور ) writ of habeas corpus(جويی اگر شما يک قرار احضار برای باز

 .خودکار از حق شما برای جلسه دادرسی تشخيص وضعيت صرفنظر خواهد شد

 .برای کسب اطالعات بيشتر در مورد فرآيند قرار دادگاه، با وکيل مدافع خويش صحبت کنيد

  

  

  

  

  

_______________________________ 

 "5260"الجه شديد يا تشخيص وضعيت مجدد برای مع
 

روزه شما جهت خودکشی اقدامی کرده يا تهديد به خودکشی -14اگر طی دوره تشخيص داده شده 

نموديد و يا اگر يک تهديد حتمی برای گرفتن جان خويش به شمار می رفتيد، دکتر شما می توانيد 

-re(روزه ديگر را برای شما مقرر کند، که به تشخيص وضعيت مجدد -14يک دوره 

certification (شما حق داريد صدور يک قرار احضار برای بازجويی  .ناميده می شود)writ of 

habeas corpus (لطفًا توجه داشته باشيد که جلسه دادرسی ای برای اين .را درخواست نمائيد 
 .)5260قانون رفاه و موسسات، بخش ( عدم ترخيص برگزار نخواهد شد/دوره نگهداشتن

 

  

  

  

 



____________________________________  

 "5270.1"روزه اضافی يا -30عدم ترخيص /دوره نگهداشتن
 

، در صورتی که دکتر شما تشخيص دهد که شما همچنان بشدت )کانتی ها(در برخی از بخش ها 

روزه -14ناتوان هستيد و مايل به پذيرش معالجه داوطلبانه نمی باشيد، پس از پايان دوره معالجه 

بطور خودکار يک جلسه دادرسی  . روزه اضافی نگهداشته شويد30است برای يک دوره ممکن 

شما اين حق را داريد که درخواست نمائيد يک وکيل . تشخيص وضعيت ديگر برگزار خواهد شد

همچنين شما اين حق را داريد که در هر  .مدافع حقوق بيماران در جلسه دادرسی به شما کمک کند

را ) writ of habeas corpus(، صدور يک قرار احضار برای بازجويی زمانی طی اين دوره

درخواست نمائيد و نيز درخواست نمائيد يک وکيل مدافع حقوق بيماران در جلسه دادرسی به شما 

 .)5270.1قانون رفاه و موسسات، بخش (کمک کند 

 

___________________________________  

 " و غيره5300"ن يا تشخيص متعاقب برای خطرآفرين بود
 

 روزه وجود داشت مبنی بر اينکه شما به 14عدم ترخيص /اگر داليل کافی در پايان دوره نگهداشتن

دليل اختالل روانی برای ديگران خطرآفرين هستيد، شخص مسئول مرکز می تواند از دادگاه 

طول اين  .لزم دارددرخواست نمايد تا شما را برای ماندن در مرکز جهت دريافت معالجات بيشتر م

شما اين حق را داريد که يک وکيل مدافع را برای .  روز بيشتر شود180دوره معالجه نمی تواند از 

نمايندگی از خويش تعيين کنيد و نيز اين حق را داريد که تشکيل يک جلسه محاکمه با حضور هيئت 

 .) و غيره5300 قانون رفاه و موسسات، بخش(را درخواست نمائيد ) jury trial(منصفه 

 

  

  

  

  

  

  



_________________ 

 قيوميت موقت
 

بشدت همچنان اگر شخص مسئول مرکزی که شما در آن قرار داريد باور داشته باشد که شما بعلت 
 روزه 30 بودن می توانيد از خدمات يک قيم بهره مند شويد، ممکن است برای مدت حداکثر ناتوان

در پايان اين . مقرر شود) T-con يا temporary conservatorship(برای شما قيمويت موقت 

 روزه، يک جلسه دادرسی جهت تعيين اينکه آيا همچنان بشدت ناتوان هستيد و آيا يک 30دوره 

وکيل مدافع يا نماينده حقوقی  .قيوميت يکساله برای شما ضروری است يا خير، برگزار خواهد شد

قانون رفاه و موسسات، بخش (يت به شما کمک کند شما می تواند طی فرآيند جلسه دادرسی قيوم
5352.1(. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 محرمانه بودن
 

سابقه و مدارک پزشکی شما محرمانه بوده و تنها برای شما يا افرادی که در ارائه خدمات پزشکی يا 

افشاء آن را روانی به شما سهيم هستند قابل افشاء می باشد، مگر آنکه يک قرار دادگاه يا خود قانون 

ولی در عين حال، در صورت ارائه رضايت صريح شما، سرپرست شما يا قيم شما از  .مجاز بداند

طريق امضاء کردن فرمی که افشاء اطالعات را مجاز می دارد، ممکن است به اشخاص خاص 

 .ديگری اجازه دسترسی به اطالعات شما داده شود

 

 شدن يا نشدن اشخاص ديگر در صورت بستری همچنين بايستی نسبت به حق خويش برای مطلع

 .شدن خويش آگاه باشيد

  

 

 معالجه پزشکی
 

طی مدتی که در مرکز می مانيد، شما اين حق را داريد که مراقبت ها و معالجات پزشکی را 

 .درخواست نمائيد

 

 تذکرات مفيد
 

اء کادر پزشکی اگر حال شما خوب نيست يا درد داريد، فورًا به دکتر خويش يا يکی از اعض* 

 .اطالع دهيد

اگر هرگونه سؤالی در مورد معالجه خويش داريد، با دکتر خويش يا يکی از اعضاء کادر پزشکی * 

 .صحبت کرده و يا از وکيل مدافع خويش درخواست کمک کنيد

 

 

 

  



 حق عدم پذيرش معالجه
 

_______________ 

 بيماران داوطلب
 

را نپذيريد، مگر آنکه ) شامل داروها(شما اين حق را داريد که هر نوع معالجه پزشکی يا روانی 

 معالجه اورژانسیاين دفترچه راهنما را برای " تعاريف"بخش (وضعيت موردنظر اورژانسی باشد 

 ).ببينيد

  

_______________ 

 بيماران غيرداوطلب
 

) بغير از موارد اورژانسی(عالجه با دارو را نپذيريد شما اين حق را داريد که معالجه پزشکی يا م

مگر آنکه يک جلسه دادرسی تعيين صالحيت برگزار شده و مأمور اين جلسه يا قاضی مربوطه بدين 

 .باور برسد که شما صالحيت الزم جهت تن دادن به معالجه يا عدم پذيرش آن را نداريد

 . در اين مورد به شما کمک کندوکيل مدافع يا وکيل مدافع عمومی شما می تواند

 

______________  

 قيوميت ها
 

اگر برای شما قيمی تعيين شده و قاضی به قيم شما اختيار تصميم گيری در مورد معالجات روانی را 

جهت کسب  .اعطا کرده باشد، شما ديگر حق تن دادن به معالجه يا عدم پذيرش آن را نخواهيد داشت

بعالوه، در برخی از  .يل مدافع يا نماينده حقوقی خويش صحبت کنيداطالعات بيشتر بايد با وک

موارد، قاضی ممکن است در حين قيوميت، حق تن دادن به معالجه يا عدم پذيرش آن را برای 

 .شخص محفوظ دارد

 

 



______________  

 همه بيماران
 

 .ذيريدشما اين حق را داريد که شرکت در يک پروژه تحقيقی يا آزمايش پزشکی را نپ

) ECT يا electroconvulsive treatment(همچنين اين حق را داريد که درمان الکتروتشنجی 

ولی در عين حال، در صورتی که دادگاه تشخيص  .يا هر نوع ديگری از تشنج درمانی را نپذيريد

ک داده باشد که شما دارای صالحيت الزم برای تصميم گيری در اين باره نمی باشيد، ممکن است ي

ECTيک وکيل مدافع يا وکيل عمومی می تواند در  . بدون رضايت شما برايتان در نظر گرفته شود

 .)5326.7قانون رفاه و موسسات، بخش (فرآيند دادرسی به شما کمک کند 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 داروهای تجويزی و فرآيند رضايت آگاهانه
 

  

_____________ 

 بيماران داوطلب
 

 داوطلب بزرگسال می باشيد، شما اين حق را داريد که به دريافت داروهای ضد اگر شما يک بيمار

شما  ).بغير از موارد اورژانسی(رضايت داده يا آن را نپذيريد ) antipsychotic(روان پريشی 

 را کامل کرده است می توانيد با داروهای ضد رضايت آگاهانهتنها پس از آنکه بيمارستان فرآيند 

 .رد معالجه قرار بگيريدروان پريشی مو

 

_____________ 

 بيماران غيرداوطلب
 

اگر شما بر خالف خواسته خويش نگهداشته می شويد، اين حق را داريد که درمان با داروهای ضد 

مگر آنکه وضعيت موردنظر اورژانسی بوده يا مأمور جلسه دادرسی يا روان پريشی را نپذيريد 
 .د صالحيت الزم برای تصميم گيری در اين باره نمی باشيدقاضی تشخيص داده باشد که شما واج

 

  

 تذکر مفيد
اگر داروهای تجويزی شما با توانائی شما در شرکت در فعاليت های روزانه تداخل داشته يا اثرات 

 .جانبی ناخوشايندی دارد، به پزشک خود اطالع دهيد

 

  

  

  

  



________________________  

 فرآيند رضايت آگاهانه
 

 از آنکه رضايت خويش را برای دريافت داروهای ضد روان پريشی اعالم داريد، بايستی پزشک قبل

 :شما موارد ذيل را به شما توضيح دهد

 

 داليل تجويز اين داروها و مزايايی که می توانيد انتظار داشته باشيد .1

 حق شما برای صرفنظر از رضايت خويش در هر زمانی .2

 ند وقت يک بار بايد آنها را دريافت کنيدنوع و ميزان داروها و اينکه چ .3

د تجربه خواهيد کرد و اينکه اثرات جانبی شايع دريافت داروها، اثراتی که به احتمال زيا .4

 اعتقاد دارد چه مدتی بايد اين داروها را دريافت کنيد پزشک

 )در صورت وجود(شيوه های معالجه موجود ديگر  .5

 دريافت داروهااثرات جانبی دراز مدت احتمالی ناشی از  .6

 

  

  

 

 تذکر مفيد
اگر از شما درخواست شد که بدون دريافت توضيحات کامل در خصوص دريافت داروها رضايت 

 .خود را اعالم دارد، با وکيل مدافع خويش صحبت کنيد

 

  

  

  

  

  

  

 



برای داروهای ) Capacity Hearing(جلسه دادرسی تعيين صالحيت 
 تجويزی

 

 Riese hearingکه ) Capacity Hearing(ين صالحيت ممکن است يک جلسه دادرسی تعي

نيز ناميده می شود جهت تعيين اينکه مجاز به عدم پذيرش معالجه با دارو می باشيد يا خير، تشکيل 

رياست جلسه دادرسی تعيين صالحيت را يک مأمور جلسه دادرسی در مرکزی که در آن قرار  .شود

مأمور جلسه دادرسی تعيين خواهد کرد که آيا  . خواهد شدداريد و يا يک قاضی در دادگاه عهده دار

 .شما دارای صالحيت الزم جهت عدم پذيرش دارو بعنوان شکلی از درمان می باشيد يا خير

 

شما اين حق را داريد که يک وکيل مدافع يا يک وکيل دادگستری در جلسه دادرسی تعيين صالحيت 

ا به شما کمک خواهد کرد که برای جلسه دادرسی حاضر نماينده شم .به نمايندگی از شما حاضر شود

شويد و به سؤاالت شما در ارتباط با فرآيند دادرسی پاسخ داده و در ارتباط با نگرانی های شما در 

 .اين خصوص با شما گفتگو خواهد کرد

 

ن اگر با رأی صادره در جلسه دادرسی تعيين صالحيت مخالف بوديد، می توانيد شکايت خود به اي

وکيل مدافع حقوق بيماران  .رأی صادره را به يک دادگاه عاليه يا يک دادگاه تجديدنظر تسليم نمائيد

 .شما يا وکيل دادگستری شما می تواند در تنظيم شکايت به شما کمک کند

  

 

 تذکر مفيد
ين اگر در مورد حق خويش برای رضايت دادن يا عدم پذيرش داروها يا در مورد فرآيند دادرسی تعي

 .صالحيت سؤالی داريد، با وکيل مدافع حقوق بيماران خويش و يا با وکيل عمومی صحبت کنيد

 

 

  

  

  



 حقوقی که قابل انکار نمی باشند
 

اشخاص مبتال به بيماری های روانی دارای همان حقوق و مسئوليت های قانونی می باشند که توسط 

فراد تضمين شده است، مگر آنکه بطور و ايالتی برای همه ا) فدرال(قوانين و مقررات کشوری 

قانون (و ايالتی محدود شده باشد ) فدرال(خاص اين حقوق قانونی توسط قوانين و مقررات کشوری 
 .)5325.1رفاه و موسسات، بخش 

  

 

 حق مراقبت انسانی
  

همچنين حق بهره  .محترم شمرده شدن، حفظ حريم خصوصی شما و مراقبت انسانی حق شماست

ات معالجه ای را که به پتانسيل شما برای کار کردن بطور مستقل کمک می کنند، دارا مندی از خدم

خدمات معالجه ای بايد به شيوه هايی که حداقل محدوديت ها را برای شما به دنبال دارند  .می باشيد

 .ارائه شوند

 

  

  

 تذکرات مفيد
ننده است، با پزشک خود صحبت چنانچه باور داريد که شيوه معالجه شما بيش از اندازه محدود ک* 

 .کرده و چگونگی تغيير شيوه معالجه خويش را با وی بررسی نمائيد

 .همچنين می توانيد با وکيل مدافع حقوق بيماران صحبت کرده يا شکايتی را تنظيم نمائيد* 

 

 

 

  

  

  



  حق رها بودن از سوء استفاده يا قصور
 

و يا آسيب، شامل قيود فيزيکی غيرضروری يا بيش شما اين حق را داريد که از سوء استفاده، قصور 

) اجبار در مصرف(ايزوالسيون غيرضروری يا بيش از اندازه زياد و يا /از اندازه زياد، انزوا

داروها نبايد بعنوان تنبيه، برای  .داروهای غيرضروری يا بيش از اندازه زياد آزاد و رها باشيد

ی برای معالجه و يا به مقاديری که با طرح معالجه راحتی و آسودگی کارکنان، بعنوان جايگزين

همچنين شما اين حق را داريد که از اقدمات و شيوه های  .تداخل دارد مورد استفاده قرار بگيرند

 .پرخطر آزاد و رها باشيد

  

 

 تذکر مفيد
نيد که چنانچه اعتقاد داريد که در در مرکز متحمل سوء استفاده يا قصور شده ايد، و يا احساس می ک

روند معالجه شما بيش از اندازه محدود کننده است، با وکيل مدافع خود صحبت کنيد و يا اين موضوع 

 .را به يکی از کارمندان اطالع دهيد

 

  

  

  

  

 حق فعاليت های اجتماعی و تفريح
  

شما حق تعامل اجتماعی و شرکت در فعاليت های درون اجتماعی يا درون مرکزی که در آن بستری 

 .يد را دارا می باشيدشده ا

 

 .شما حق انجام ورزش بدنی و بهره مندی از فرصت های تفريحی را دارا می باشيد

 

 



 حق تحصيل
  

 .شما حق شرکت در طرح های آموزشی عام الحمايه مناسب را دارا می باشيد

 

 حق آزادی مذهبی و انجام اعمال مذهبی
  

 .ذهبی را دارا می باشيدشما حق بهره مندی از آزادی مذهبی و انجام اعمال م

  

  

 تذکر مفيد

تحت فشار قرار دادن شما  .حق شما برای انجام امور مذهبی خويش توسط هيچکس قابل انکار نيست

برای شرکت در اعمال مذهبی به هيچ وجه مجاز نمی باشد و شما مجبور به پذيرش مالقات با يک 

در اسرع وقت  . به اين مالقات باشيدشخص روحانی هيچيک از مذاهب نيستيد، مگر آنکه خود مايل

 .پس از پذيرش در مرکز بايستی نيازهای مذهبی خاص خويش را به کارمندان آن اطالع دهيد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



حق رها بودن از تبعيض

شما اين حق را داريد که بدون تبعيض بر اساس نژاد، رنگ پوست، مذهب، جنسيت، مليت اصلی، 

اتوانی فيزيکی يا روانی، وضعيت پزشکی يا گرايش جنسی خدمات دودمان، سن، وضعيت تأهل، ن

 .بهداشت روانی را دريافت داريد

 تذکر مفيد
در صورتی که هرگونه نگرانی در مورد تبعيض داريد، با يکی از کارمندان و يا با وکيل مدافع 

 .خويش صحبت کنيد



 حقوقی که با دليل موجه قابل انکار هستند
 

هيچيک از حقوق ذيل برای شما قابل انکار نمی باشند، مگر در مواردی که کارمندان مرکز و 

 :پزشک دليل موجهی برای انکار آنها در دست داشته باشند

 

 پوشاک
  

بغير از مواردی که توسط قانون در (شما اين حق را داريد که لباسهای دلخواه خويش را بپوشيد 

 ). منع شده استبرخی از بيمارستانهای ايالتی

 

 پول
  

شما اين حق را داريد که مبلغ معقولی از پول يا وجوه شخصی خود را نگهداشته و اجازه خرج 

 .رستوران و خريدهای جزئی را داشته باشيد/کردن آنها برای مصارف در قهوه خانه

 

 مالقات کنندگان
  

 .شما اين حق را داريد که هر روز مالقات کننده داشته باشيد

 

  

 ر مفيدتذک
جهت کسب اطالعات بيشتر در مورد زمانها و خط مشی های مالقات، از مسئولين مرکزی که در آن 

 .قرار داريد سؤال کنيد

 

  

  

  



فضای نگهداری وسائل

.شما اين حق را داريد که از فضايی برای نگهداری متعلقات شخصی خويش بهره مند باشيد

ما يملک شخصی

 يملک شخصی خويش را نگهداشته و مورد استفاده قرار دهيد، شامل شما اين حق را داريد که ما

 .لوازم شخصی تميزکاری مخصوص دستشويی

تلفن

شما اين حق را داريد که جهت انجام و دريافت تماس های محرمانه و يا درخواست انجام چنين تماس 

 .هايی از طرف خويش، به ميزان معقولی به باجه تلفن دسترسی داشته باشيد

 تذکر مفيد
اگر تلفن ها در مکانهايی که بتوانيد تماس های تلفنی محرمانه انجام دهيد قرار ندارند، از يکی از 

 .کارمندان مرکز بپرسيد که در کجا می توانيد بصورت خصوصی تماس خويش را انجام دهيد



پست

.ت کنيدشما اين حق را داريد که مرسوالت و نامه های باز نشده را درياف

نوشت افزار

.شما اين حق را داريد که وسائل نوشتن نامه، شامل مهر، در اختيار شما قرار داده شود



 دليل موجه
 

دليل موجه جهت انکار هر يک از حقوق بدين معناست که شخص حرفه ای مسئول دليل موجهی در 

ز يک حق خاص به يکی از موارد ذيل منجر خواهد دست دارد مبنی بر اينکه اجازه دادن استفاده ا

 :شد

 

 

 صدمه ديدن آن شخص يا سايرين؛ يا .1

 نقض جدی حقوق سايرين؛ يا .2

 آسيب ديدگی شديد مرکز؛ .3

 . همچنين روش با محدوديت کمتری برای حفاظت در برابر اين اتفاقات وجود نداردو  

 

ک تنبيه، برای راحتی و آسودگی حقوق شما بعنوان شرطی برای پذيرش، يک امتياز قابل کسب، ي

انکار يک حق تنها توسط شخصی که  .کارکنان و يا بخشی از طرح معالجه قابل انکار نمی باشند

مطابق با قانون و مقررات مجاز به انجام اين کار می باشد قابل انجام بوده و اين انکار حق بايستی 

قوق شما انکار شود، يکی از کارکنان اگر قرار است يکی از ح .در پرونده معالجه شما قيد شود

هرگونه انکار حقی بايستی بصورت منظم و مداوم مورد  .بايستی اين موضوع را به شما اطالع دهد

شما وجود نداشت، ) حقوق(به محض آنکه ديگر دليل موجهی برای انکار حق .بازبينی قرار بگيرد

 .شما بايد به شما بازگردانده شود) حقوق(حق

  

 

 دتذکر مفي
چنانچه احساس می کنيد که يکی از حقوق شما بطور ناعادالنه انکار شده است و يا می خواهيد يکی 

از حقوق شما به شما بازگردانده شود، با وکيل مدافع خويش و يا با يکی از کارمندان صحبت کرده و 

 .يا شکايتی را در اين خصوص تنظيم کنيد

 

 



تعاريف

 حفظ حقوق مدنی و اساسی بيماران بهداشت روانی توسط  شخصی که جهت تضمين.وکيل مدافع

 .قانون ايالتی تعيين شده است

هرگونه داروئی که بطور عادی برای معالجه اختالالت روانی، احساسی . داروهای ضد روان پريشی

 .يا غيره تجويز می شود

: تعيين اينکه شخص.صالحيت

 از موقعيت خويش آگاه است يا خير؛ •

سيکها، مزايا و جايگزين های شيوه معالجه پيشنهادی می باشد يا خير؛ و،قادر به درک ر •

قادر به درک و ارزيابی آگاهانه اطالعات در خصوص رضايت دادن و يا استفاده از  •

 .فرآيندهای تفکر عقالئی جهت شرکت در تصميمات معالجه ای می باشد يا خير

يا يک اختالل الکوليسم شديد بشدت ناتوان  شخصی که وقتی بيمار در نتيجه اختالل روانی .قيم

يک قيم . تصور شده توسط دادگاه جهت مراقبت از بيمار، ما يملک وی و يا هر دو تعيين می شود

يک قيم می تواند راجع به معالجه،  .می تواند نماينده يک آژانس عمومی و يا يک شخص حقيقی باشد

 .گمارش و امور مالی بيمار تصميم گيری نمايد



 موقعيتی که در آن اقدام جهت انجام معالجه علی رغم اعتراض شخص، جهت .معالجه اورژانسی

حفظ جان يا جلوگيری از آسيب جسمی شديد بيمار يا سايرين آنًا ضروری بوده و کسب رضايت قبلی 

 .بيمار غيرعملی باشد

وردن غذا، پوشاک يا  شخصی که به دليل يک اختالل روانی قادر به فراهم آ.شخص بشدت ناتوان

چنانچه شخص ديگری مايل و قادر به فراهم آوردن اين نيازهای اساسی  .مسکن خويش نمی باشد

 .برای شخص باشد، ديگر اين شخص بشدت ناتوان لحاظ نخواهد شد

يک قاضی دادگاه عاليه، يک مأمور يا داور تعيين شده توسط دادگاه و يا يک . مأمور جلسه دادرسی

 دادرسی تعيين شده توسط دادگاه که تصميماتی را در جلسات بازبينی تعيين صالحيت مأمور جلسه

 .بهداشت روانی و جلسات دادرسی تعيين صالحيت اتخاذ می نمايد

. قريب الوقوع يا آماده برای وقوع.حتمی

فرآيندی که از طريق آن يک بيمار در خصوص داروهای ضد روان پريشی تجويز . رضايت آگاهانه

فرم رضايت آگاهانه  .ه برای وی آگاه شده و رضايت بيمار جهت استعمال اين داروها اخذ می شودشد

تجويزی، شامل نوع داروها، مقدار آنها، مزايا ) های(عنوان می کند که بيمار قبًال در خصوص دارو

شت همچنين مرکز بهدا .يا اثرات جانبی داروها و ديگر شيوه های معالجه موجود آگاه شده است

 .روانی ملزم است فرم رضايت را در پرونده بيمار نگاه دارد



 Petition for Writ of Habeas (درخواست صدور قرار احضار به دادگاه برای بازجويی
Corpus(. يک درخواست قانونی جهت ترخيص بيمار از مرکز يا موسسه؛ بيمار می تواند اين 

کيل دادگستری، يک وکيل مدافع و يا يکی از کارمندان درخواست را شخصًا و يا با کمک يک و

در صورت پذيرش اين درخواست، برای بيمار يک جلسه دادرسی در يک دادگاه  .مرکز تنظيم نمايد

 .عاليه مقرر خواهد شد

 

روزه را توجيه می -14عدم ترخيص / مقدار شواهدی که صدور يک قرار نگهداشتن.دليل موجه

 بايستی حقايق خاصی را گردآوری کند مبنی بر اينکه شخص برای مرکز بهداشت روانی .کند

 .شخص خويش و يا برای ديگران خطرآفرين بوده و يا بشدت ناتوان می باشد
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)کانتی(ن بخش آدرس و شماره تلفن وکيل مدافع حقوق بيمارا

______________________________________________________  

در صورتی کھ قادر بھ دسترسی بھ وکیل مدافع حقوق بیماران  
خویش نمی باشید، می توانید تماس بگیرید با: 

   سالهSunset on Lake" ،Iesha ،14: "طراحی جلد  2004بازبينی شده در آوريل 

California Office of Patients’ Rights 
1831 K Street

Sacramento, California  95811-4114 
Telepono: (916) 504-5810

http://www.disbilityrightsca.org/

Or

Department of Health Care Services
Mental Health Services Division Ombudsman

Telepono: (800) 896-4042
Email: mhombudsman@dhcs.ca.gov




