حقوق مرضى الصحة العقلية

MOSAIC FOREST

Alice Washington, 2004

يتمتع مرضى الصحة العقلية بنفس الحقوق القانونية المكفولة للجميع بموجب دستور وقوانين الواليات المتحدة وكاليفورنيا.
لديك الحقوق التالية:
• الكرامة ،والخصوصية ،والرعاية اإلنسانية
• األمن من األذى بما في ذلك األدوية ،والعزلة ،واإلساءة،
واإلهمال ،والتقييد البدني غير الضروري أو المفرط
• تلقي معلومات حول عالجك ،والمشاركة في التخطيط
للعالج
• الموافقة ،أو رفض الموافقة على العالج ،ما لم تكن
هناك حالة طوارئ محددة قانونًا ،أو انتفاء األهلية
قانونًا
• الحصول على الخدمات التي تركز على العميل
المصممة لتلبية أهدافك الفردية ،واحتياجاتك المتنوعة
ومخاوفك ،ونقاط قوتك ،ودوافعك ،وإعاقاتك

بلغة يمكنك فهمها وتراعي التنوع الثقافي واالحتياجات
الخاصة
• الحفاظ على ممتلكاتك الشخصية واستخدامها بما
في ذلك أدوات العناية الشخصية

• حرية اعتناق األديان وممارستها

• الحصول على مساحة تخزين فردية الستخدامك
الخاص

• المشاركة في البرامج المناسبة للتعليم المدعوم
من الجمهور

• االحتفاظ وإنفاق مبلغ معقول من أموالك الخاصة
للمشتريات الصغيرة

• عدم الخضوع لإلجراءات الخطرة

• الوصول إلى الهواتف بشكل معقول  -إلجراء
واستقبال مكالمات سرية أو أن تجرى مثل هذه
المكالمات لك
• الوصول إلى مواد وطوابع كتابة الرسائل -
إلرسالها بالبريد واستالم المراسالت دون فتحها

• الحصول على خدمات العالج التي تزيد من قدرتك
على أن تكون أكثر استقاللية

• ارتداء مالبسك الخاصة

• المطالبة بالرعاية والعالج الطبي

• التفاعل االجتماعي ،والمشاركة في األنشطة
المجتمعية ،والتمارين البدنية ،والفرص الترفيهية

• الحصول على الخدمات والمعلومات
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• تلقي خدمات واستقبال محامي المريض الذي ال
يتولى مسؤولية سريرية أو إدارية مباشرة أو غير
مباشرة للشخص الذي يتلقى خدمات الصحة النفسية

• استقبال الزوار كل يوم

• وجميع الحقوق األخرى التي يكفلها
القانون أو اللوائح
ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﺗﺻل ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣرﺿﻰ :ﻟﻠﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

MHS Patients’ Rights Advocacy Services

600 W. Santa Ana Blvd., Suite 805
Santa Ana, CA 92701

اﻟﮭﺎﺗف:

(714) 276-8145
الرقم المجاني(800) 668-4240 :

قادرا على االتصال بمحامي حقوق المرضى
إذا لم تكن ً
للمقاطعة المحلية ،فيمكنك االتصال:
(916) 504-5800
مكتب حقوق المرضى
(916) 654-2327
مكتب حقوق اإلنسان

