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الخ ϗϮϙالمكϮϕلة ل Ϛكمرϴض
إذا كانت لد Ϛϴأ ϲاستϕسارات أ Ϯترغب  ϳϔتϙدϴم شك ϰϮبخصϮص أϲ
انتϭا Ϛمختمل لخϴُ ، ϚϘϮϙرج ϱاالتصال بمكتب الدϔاع ػن خ ϗϮϙالؼمبلء
المدϮن ػل ϱالػبلؼ الخارج ϳلϭذا الدلϴل.
يتألؽ قانϯن حقϯق المرض ϱمن نظام مؼقد ϯمتطϯر من القϯانين ϯاللϯائ
ϯالقرارات الصادرة ػن المحكمة ينبؼ ϳاػتبار ىذا الدليل مرشًداϯ ،لكنو قد
ئل يبين بدقة خميغ الحقϯق المتاحة لألشخاص ف ϳخميغ األϯقات
إَّن الشخص المسئϯل ػن المرفق الذ ϲتتلق ϱفيو الؼالج ،يؼتبر مسئϯئلً ػن
ضمان حماية خميغ حقϯقك المذكϯرة ف ϳىذا الدليل يخب إبالػك بخميغ
حقϯقك بلؼة ϯبطريقة يمكنك فٶمٶا ف ϳالحائلت اآلتية
• ػند دخϯلك المرفق للؼالج
• ػندما يكϯن ىناك تؼييًرا فϯ ϳضؼك القانϯنϳ
• ػندما يتم تحϯيلك إلϯ ϱحدة أخر ϰأ ϯمرفق آخر
• مرة ϯاحدة ف ϳالؼام ػل ϱاألقل
ُيرخ ϱالتϯاصل مغ محام ϳالدفاع ػن حقϯق المرض ،ϱإذا كنت تؼتقد أَّن
حقϯقك قد تم إنكارىا أ ϯانتٶاكٶا ،أ ϯإذا كانت لديك أ ϲاستفسارات قد تكϯن
ػير مطرϯحة ػل ϱنح ϯمحدد ف ϳىذا الدليل
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مϙدمة
إذا كنت تحصل ػل ϱخدمات خاصة بالصحة الؼقلية طًϯػا أ ϯقسًرا فϳ
ϯاحدة من المرافق المدرخة أدناه ،فأنت تتمتغ بالحقϯق المبينة ف ϳىذا
الدليل قد تختلؽ حقϯقك بحسب ϯϯضؼك القانϯن ϳأ ϯنϯع الِمرفق الذϲ
ϴϙم أ ϮالϮص ϳػن حقϯقك
تقيم فيو ئل يخϯز أن يتنازل Ϯالدا Ϛأ Ϯال ّ
مستشف ϱالدϯلة
مستشف ϱاألمراض النفسية الحادة
ϯحدة الطب النفس ϳف ϳالمستشف ϱالؼام لرػاية الحائلت الحادة
ِمرفق الرػاية التمريضية الماىرة
برنامح الؼالج الخاص
منزل خماػُ ϳمرخص
ِمرفق الرػاية الداخلية للبالؼين ِمرفق
إػادة التأىيل ائلختماػ ϳمنزل ػائلϳ
ُمرخص
ِمرفق الرػاية النٶارية للبالؼين
ِمرفق الصحة النفسية
مركز الصحة الؼقلية ؤلػادة التأىيل
مرفق الؼالج المختمؼϳ
مرفق الؼالج لمدة  ساػة
ئل يخϯز تٶديدك أ ϯأن ُيطلب منك التنازل ػن أ ٍϲمن حقϯقك كشرط
لدخϯل المرفق أ ϯتلق ϳالؼالجϯ ،لكن يمكنك أن تختار ػدم ممارسة حق
مؼين
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الϮصϮل إل ϱمخام ϳالدϔاع ػن خ ϗϮϙالمرضϱ
لديك الحق ف ϳاستشارة محام ϳالدفاع ػن حقϯق المرضϯ ϱالذ ϲليس
لديو أ ϲمسئϯلية طبية أ ϯإدارية متؼلقة بالؼالج الخاص بالصحة الؼقلية
 ϯلك الحق ف ϳتلق ϳخدماتو يϯخد اسم محاميك ϯرقم ىاتفو ػل ϱالؼالؽ
الخلف ϳمن ىذا الدليل
لديك الحق ف ϳالتϯاصل مغ محام ϳالدفاع ػن حقϯق المرض ϱف ϳأϲ
ϯقت ϯيϯفر لك الِمرفق الذ ϲتقيم فيو المساػدة لضمان قدرتك ػلϱ
ممارسة ىذا الحق لديك الحق ف ϳالتϯاصل مغ محام ϳالدفاع ػن حقϯق
المرض ϱأ ϯالمحام ϳأ ϯاستقبالٶما ف ϳزيارات خاصة
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ما ϴجب الϴϙام به إذا كانت لد ϚϴشكϰϮ
لديك الحق ف ϳتقديم شك ϰϯفيما يتؼلق بظرϯؽ المؼيشة ،أ ϯائلػتداء
الخسد ϲأ ϯاللفظ ،ϳأ ϯالتؼرض أل ϲتٶديدات أ ϯأػمال ϯحشية ،أϯ
طريقة ػالخك ف ϳالِمرفق ϯذلك دϯن أن تتم مؼاقبتك للتفϯه بمثل ىذه
الشكاϰϯ
يؼتبر محام ϳالدفاع ػن حقϯق المرض ϱمسئϯئلً ػن التحقيق ف ϳالشكاϰϯ
المتؼلقة بحقϯقك ϯمسئϯئلً ػن محاϯلة حلٶا ϯإذا لم يتّمكن المدافغ من
مساػدتك ف ϳمشكلتك ،فإن الشك ϰϯيمكن إحالتٶا إلϯ ϱكالة أخر ϰيمكنٶا
مساػدتكϯ ،ذلك بؼد أخذ اؤلذن منك
ض ػن استخابة محام ϳالدفاع ػن حقϯقك تخاه
ϯإذا كنت ػير را ٍ
شكϯتك ،يمكنك طلب إحالة الشك ϰϯإل ϱمدير الِمرفق أ ϯإل ϱمدير
الصحة الؼقلية المحلϳ

7

الخ ϗϮϙالمكϮϕلة ل ϳϔ Ϛأثناء اختجازϘ Ϛسًرا
تتؼلق المؼلϯمات التالية باألفراد الذين تم احتخازىم قسرًيا
اختجاز لمدة  ساػة أ"5150" Ϯ
ػندما ُي ّ
شكل الشخص ،نتيخة ؤلصابتو باضطراب ػقل ،ϳخطًرا ػلϱ
اآلخرين ،أ ϯػل ϱنفسو ،أ ϯكان ػاخ ًزا بدرخة بالؼة ،فإنو يخϯز احتخازه
رػًما ػن إرادتو لمدة تصل إل  ϱساػة ؤلخراء التقييمات ϯائلختبارات
ϯػندما يظٶر سبب محتمل لالحتخاز القسر ،ϲفإن األشخاص الُمخϯل لٶم
احتخاز الفرد ىم





ضابط األمن
شخص مختص مسئϯل ػن المرفق ϯى ϯمؼّين من ِقبل الϯئلية
للتقييم ϯالؼالج ،أ ϯمϯظؽ من المϯظفين المقيمين
األػضاء المؼينين ف ϳفريق األزمات المتنقل
شخص مختص مؼّين من ِقبل الϯئلية

ϯأثناء ائلحتخاز ،فإَّن التدخل ϯقت األزمات أ ϯالϯضغ تحت التقييم ϯالؼالج
يخϯز الشرϯع فيٶما
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ُϯيلزم المرفق الذ ϲيتم ائلحتخاز فيو ϯخϯد طلًبا مكتًϯبا يϯض سبب ϯخϯد
سبًبا محتمالً لالػتقاد بأّنك ،كنتيخة لإلصابة باضطراب ػقلُ ،ϳتشكل خطًرا
ػل ϱنفسك أ ϯػل ϱاآلخرين ،أ ϯأَّنك مؼاًقا إػاقة خطيرة ϯإذا كان السبب
المحتمل يستند ػل ϱإفادة من شخص ػير ضابط الشرطة أ ϯأحد األطباء
المقيمين أ ϯشخص مختص ،فإَّن ىذا الشخص ُيؼد مسئϯئلً ػن إفادتو فϳ
الدػ ϰϯالمدنية
ϯإذا تم إحضارك ف ϳمرفق الصحة الؼقلية رػًما ػن إرادتك بسبب الظرϯؽ
المذكϯرة أػاله ،فإّنو قد يتم احتخازك لمدة تصل إل  ϱساػة للتقييم
ϯالؼالج إئل إذا استطاع الشخص المسئϯل أن ُيثبت أَّنك تحتاج إل ϱالخضϯع
إل ϱالؼالج الؼقل  ϳيًϯما إضافًيا *قانϯن الرػاية ائلختماػية ϯالمؤسسات،
المادتان  )ϯ
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شϭادة لمدة  ًϮϴما
للؼبلج المكثؼ أ"" Ϯ

إذا تم احتخاز شخص لمدة  ساػة ϯف ًقا ألحكام المادة  من قانϯن
الرػاية ائلختماػية ϯالمؤسسات *المذكϯر ف ϳالصفحتين  ف ϳىذا
الكتيب) ϯحصل ػل ϱتقييم ،فؼندئٍذ قد يكϯن مؤىالً للخضϯع لؼالج مكثؽ
مدتو ئل تتخاϯز  يًϯم ا ϯالذ ϲيكϯن متؼل ًقا بأحد اضطرابات الصحة الؼقلية
أ ϯائلػتالل بسبب إدمان الكحϯل المزمن ϯف ًقا للشرϯط التالية
•

أن يكϯن طاقم المϯظفين المختصين ف ϳالمرفق ،الذ ϲيϯفر خدمات
التقييم ،قد حللϯا حالة الشخص ϯϯخدϯا أَّن الشخص ُيشكل خطًرا
ػل ϱنفسو أ ϯػل ϱاآلخرين أ ϯأَّنو ػاخًزا بدرخة بالؼة

•

إذا ُنص الشخص أ َّنو بحاخة إل ϱتلق ϳػالج ػل ϱأساس طϯػ،ϳ
ϯلكنو ئل يرػب أ ϯػير قادر ػل ϱقبϯل الؼالج

ػندئذ يكϯن لديك الحق ف ϳالبقاء فϳ
ٍ
إذا تم احتخازك ألكثر من  ساػة،
المستشف ϱلتلق ϳالؼالج طًϯػا إذا كنت ئل تريد البقاء بمحض إرادتك ،فإَّن
المرفق الذ ϲتقيم فيو سϯؽ ُيخر ϲخلسة استؼراض الشٶادات ف ϳػضϯن
أربؼة أيام من نٶاية فترة ائلحتخاز الت ϳدامت لمدة  ساػة قد ُيمثلك فϳ
ىذه الخلسة
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محام ϳالدفاع ػن حقϯق المرض ϱأ ϯشخص آخر من اختيارك ϯيمكنك
أي ً
ضا طلب حضϯر أحد أفراد األسرة للمساػدة ف ϳشر Ρظرϯفك *قانϯن
الرػاية ائلختماػية ϯالمؤسسات المادة ) ϯإذا كنت تريد انضمام أحد
األشخاص إل ϱالخلسة ػن طريق الٶاتؽ ،أخبر المحام ϳأ ϯأحد أفراد طاقم
المϯظفين ف ϳالمرفق مقدًم ا ϯىم سيرتبϯن أمر ىذه المكالمة

نصϴخة مϴϕدة
إذا طلبت مذكرة إحضار إل ϱالمحكمةϯ ،ى ϳطلب
قانϯن ϳتطلب فيو من المحكمة تقرير إذا ما كان يمكن
احتخازك ،فستتنازل ػن الحق ف ϳخلسة استماع
الشٶادات ّ
تحدث إل ϱمحام ϳالدفاع للحصϯل ػلϱ
المزيد من التفاصيل بشأن دػ ϰϯمذكرة اؤلحضار

إػادة تجدϴد الشϭادة للؼبلج المكثؼ أ"" Ϯ
ϯإذا حاϯلت أثناء فترة الشٶادة الت ϳمدتٶا  يًϯما أن تتخلص من حياتك
ϯإذا ظل ىناك خطًرا محد ًقا للتخلص من حياتك ،ػندئٍذ يخϯز للطبيب أن
يضؼك قيد الحخز لمدة  يًϯما إضافًياϯ ،يؼرؽ ذلك بإػادة تخديد الشٶادة
ϯلديك الحق ف ϳطلب مذكرة إحضار إل ϱالمحكمة *انظر أػاله) ُϴرجϱ
الؼلم بأَّنه لن ُتؼϙد جلسة لϭذا االختجاز *قانϯن الرػاية ائلختماػية
ϯالمؤسسات المادة )
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االختجاز اإلضا ϳϔلمدة  ًϮϴما أ"" Ϯ
ف ϳبؼض المقاطؼات ،بؼد استكمال فترة ػالج مدتٶا  يًϯما ،قد يتم
احتخازك لمدة  يًϯما إضافًيا إذا قرر الطبيب بأَّنك ئل زلت ػاخًزا بدرخة
بالؼة أ ϯأَّنك ئل ترػب ف ϳقبϯل الؼالج طًϯػا ϯسيتم ػقد خلسة استماع
شٶادات أخر ϰتلقائًيا ϯلديك الحق ف ϳحضϯر محام ϳالدفاع ػن حقϯق
المرض ϱمؼك لمساػدتك ف ϳالخلسة ϯلديك أي ً
ضا الحق ف ϳطلب مذكرة
إحضار أمام المحكمة ف ϳأϯ ϲقت خالل ىذه الفترة ϯلك الحق ف ϳحضϯر
محام ϳالدفاع ػن حقϯق المرض ϱأ ϯمحام ϳلمساػدتك ف ϳالخلسة *قانϯن
الرػاية ائلختماػية ϯالمؤسسات المادة )
بؼد الشϭادة للخطϮرة أϮ " Ϯغϴر ذل"Ϛ
كاؽ بؼد الشٶادة الصادرة بؼد  يًϯما لالػتقاد بأنك
ٍ
ف ϳحالة ϯخϯد سبب
ُتشكل خطًرا ػل ϱاآلخرين بسبب إصابتك باضطراب ػقل ،ϳفإَّن الشخص
المسئϯل ف ϳالمرفق يخϯز لو تقديم التماس للمحكمة ؤللزامك بالبقاء فϳ
المرفق لتلق ϳػالًخا إضافًيا ئل تتخاϯز مدة ىذا الؼالج  يًϯما ϯلديك
الحق ف ϳأن ُيمثلك محا ٍم ϯف ϳمحاكمة أمام ىيئة المحلفين *قانϯن الرػاية
ائلختماػية ϯالمؤسسات المادة  ϯػير ذلك)
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الϮصاϴة المؤϘتة
إذا كان الشخص المسئϯل ػن المرفق الذ ϲتقيم فيو يؼتقد أنك يمكن أن
تستفيد من خدمات الϯصاية ألنك مازلت ػاخ ًزا بدرخة بالؼة ،فقد
تϯضغ تحت الϯصاية المؤقتةϯ ،قد تصل *الϯصاية المؤقتة) لمدة 
يًϯما بؼد مرϯر  يًϯما ،س ُتؼقد خلسة لتحديد إذا ما كنت ئل تزال
ػاخ ًزا بدرخة بالؼة أم ئلϯ ،ما إذا كانت الϯصاية لمدة ػام ϯاحد أمًرا
ضرϯرًيا أم ئل يمكن المحام ϳالمدافغ ػن حقϯقك أ ϯالمحامϳ
مساػدتك ف ϳدػ ϰϯخلسة الϯصاية *قانϯن الرػاية ائلختماػية
ϯالمؤسسات المادة )
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السّرϴة
سخلك الطب ϳسرϯ ،ϲئل يمكن اؤلفصا Ρػن المؼلϯمات المϯخϯدة فيو إئل لك
أ ϯلألشخاص الذين يشاركϯن ف ϳتقديم الخدمات الطبية أ ϯالنفسية لك قد
يكϯن األمر القضائ ϳأ ϯاألحكام الϯاردة ف ϳىذا القان ϯن أمًرا استثنائًيا يمكن
من صالحية الϯصϯل إل ϱسخالتك ألشخاص مؼينين آخرين مت ϱقمت أنت
أ ϯالϯص ϳػليك أ ϯالقّي م بإػطاء مϯافقة صريحة ػن طريق التϯقيغ ػلϱ
نمϯذج يسم باؤلفصا Ρػن المؼلϯمات
ϯيخب أي ً
ض ا أن يتم إػالمك بحقك ف ϳأن يكϯن لديك أشخاص آخرين يتم
إخطارىم ػندما يتم احتخازك ف ϳالمستشف ϱمن ػدمو

الؼبلج الطبϳ
ف ϳأثناء إقامتك ف ϳالمرفق ،لديك الحق ف ϳالمطالبة بالرػاية الطبية ϯالؼالج

نصائح مϴϕدة
• إذا كنت تشؼر باأللم أ ϯأنك لست ػل ϱما يرام ،أخبر
الطبيب أ ϯأحد أفراد طاقم المϯظفين ػل ϱالفϯر
• إذا كانت لديك أ ϲاستفسارات متؼلقة بؼالخك ،تحدث
إل ϱالطبيب أ ϯإل ϱأحد أفراد طاقم المϯظفين أϯ
اطلب المساػدة من محام ϳالدفاع ػن حقϯقك
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الخ ϳϔ ϗرϔض الؼبلج

المرض ϱالطϮػϮϴن
يمكنك رفض أ ϲنϯع من الؼالج الؼقل ϳأ ϯالطب ،ϳبما ف ϳذلك األدϯية؍ إئل
إذا كانت الحالة طارئة *انظر قسم "التؼريفات" ف ϳىذا الدليل الخاصة
بؼالج الحائلت الطارئة)
المرض ϱغϴر الطϮػ ϴϴن
لديك الحق ف ϳرفض الؼالج الطب ϳأ ϯالؼالج باألدϯية *باستثناء الحائلت
الطارئة) ما لم يتم ػقد خلسة لتقرير األىلية ϯيرتأ ϲمϯظؽ خلسة ائلستماع
أ ϯالقاض ϳبأنو ليس لديك األىلية للمϯافقة ػل ϱالؼالج أ ϯرفضو يمكن
للمحام ϳالؼام أ ϯمحام ϳالدفاع ػن حقϯق المرض ϱأن يساػدك ف ϳىذا
الشأن
األϮصϴاء
إذا كنت خاضًؼ ا للϯصاية أ ϯمن القاض ϳللϯص ϳسلطة اتخاذ قرارات
الؼالج الؼقل ،ϳفف ϳىذه الحالة لم يؼد لديك الحق ف ϳالمϯافقة ػل ϱتلقϳ
الؼالج أ ϯرفضو ينبؼ ϳػليك التحدث مغ المدافغ ػن حقϯقك أ ϯمغ
المحام ϳللحصϯل ػل ϱمزيد من المؼلϯمات ف ϳبؼض الحائلت ،قد يسم
القاض ϳللمريض الخاضغ للϯصاية بائلحتفاظ بحق المϯافقة ػل ϱتلقϳ
الؼالج الطب ϳأ ϯرفضو
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جمϴغ المرضϱ
لديك الحق ف ϳرفض المشاركة ف ϳأ ϲمشرϯع بحث أ ϯتخربة طبية ϯلديك
الحق أي ً
ضا ف ϳرفض الؼالج بالصدمات الكٶربية * )TCEأ ϯأ ϲشكل من
أشكال الؼالج التشنخϯ ϳلكن ،إذا أقرت المحكمة بأَّنك فاقد القدرة ػل ϱاتخاذ
ؼندئذ يخϯز الؼالج بالصدمات الكٶربية * )TCEدϯن مϯافقتك
ىذا القرار ،ف ٍ
يمكن أن يساػدك محام ϳالدفاع ػن حقϯقك أ ϯالمحام ϳالؼام ف ϳدػϰϯ
خلسة ائلستماع *قانϯن الرػاية ائلختماػية ϯالمؤسسات المادة )
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األدϴϮة Ϯػملϴة المϮاϙϔة المستنϴرة

المرض ϱالطϮػϮϴن
إذا كنت مري ً
ض ا طϯػًي ا بالًؼا ،ػندئٍذ يك ϯن لديك الحق ف ϳالمϯافقة ػلϱ
تناϯل األدϯية المضادة للذىان أ ϯرفضٶا *باستثناء حائلت الطϯارئ) ئل
يخϯز ػالخك باألدϯية المضادة للذىان إئل بؼد أن تستكمل المستشف ϱػملية
المϯافقة المستنيرةϯ ،الت ϳيتم تؼريفٶا ف ϳالصفحة التالية
المرض ϱغϴر الطϮػ ϴϴن
إذا تم احتخازك رػًم ا ػن إرادتك ،فلديك الحق ف ϳرفض الؼالج باألدϯية
المضادة للذىان إئل إذا كانت الحالة طارئة أ ϯمϯظؽ خلسة ائلستماع أϯ

القاض ϳقد قرر أنك ػير قادر ػل ϱاتخاذ ىذا القرار

نصϴخة مϴϕدة
إذا كان الؼالج يؼيق قدرتك ػل ϱالمشاركة ف ϳاألنشطة
اليϯمية أ ϯيسبب آثارً ا خانبية ػير محببة ،أخبر الطبيب
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ػملϴة المϮاϙϔة المستنϴرة
قبل أن تشرع ف ϳالمϯافقة ػل ϱتناϯل أية أدϯية مضادة للذىان ،يخب
ػل ϱالطبيب أن يشر Ρلك أϯئلً النقاط التالية








أسباب تناϯل ىذا الدϯاء ϯالفϯائد الت ϳيمكن تϯقؼٶا منو
حقك ف ϳسحب مϯافقتك ػل ϱتناϯلو ف ϳأϯ ϲقت
نϯع ϯكمية الدϯاء ϯػدد المرات الϯاخب تناϯلو فيٶا
اآلثار الخانبية الناخمة ػن تناϯل الدϯاء ،أ ϲاآلثار التϳ
تكϯن أكثر ػرضة لإلصابة بٶاϯ ،المدة الالزمة لتناϯل
الدϯاء الت ϳيتϯقؼٶا الطبيب
الؼالخات البديلة المتϯفرة *إن ُϯخدت)
اآلثار الخانبية المحتملة الحدϯث ػل ϱالمد ϰالطϯيل
من تناϯل الدϯاء
نصϴخة مϴϕدة
إذا ُ
طلب منك المϯافقة ػل ϱتناϯل الدϯاء دϯن إػطائك
شرحً ا كامالً ػن األمر ،تحدث إل ϱمحام ϳالدفاع ػن
حقϯقك
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جلسة استماع تϙرϴر األولϴة الخاصة بالدϮاء
يخ ϯز ػقد الخلسة الخاصة بتقرير األىليةϯ ،الت ϳتسم ϱأي ً
ض ا خلسة
استماع * ،) Rieseلتقرير ما إذا كان يمكنك رفض الؼالج باألدϯية أم ئل
ُتخر ϰخلسة ائلستماع لتقرير األىلية ػن طريق مϯظؽ ائلستماع فϳ
المرفق الذ ϲتتلق ϱفيو الؼالج أ ϯػن طريق القاض ϳف ϳالمحكمة سيقرر
مϯظؽ ائلستماع ما إذا كانت لديك األىلية للمϯافقة ػل ϱتناϯل الدϯاء أϯ
رفضو كشكل من أشكال الؼالج
ϯلديك الحق ف ϳأن ُيمثلك محام ϳالدفاع ػن حقϯقك أ ϯالمحام ϳف ϳخلسة
استماع تقرير األىلية ϯسيساػدك ممثلك ف ϳائلستؼداد للخلسة ϯسيخيبك
ػن استفساراتك أ ϯيناقش المخاϯؽ الت ϳقد تراϯدك بشأن دػ ϰϯالخلسة
إذا كنت ئل تϯافق ػل ϱقرار خلسة تقرير األىلية ،يخϯز لك الطؼن فϳ
القرار أمام محكمة ػليا أ ϯمحكمة استئناؽ يمكن أن يساػدك المدافغ ػن
حقϯق المرض ϱأ ϯالمحام ϳف ϳتقديم الطؼن

نصϴخة مϴϕدة
إذا كانت لديك أية استفسارات متؼلقة بحقϯقك فϳ
المϯافقة ػل ϱتناϯل األدϯية أ ϯرفض تناϯلٶا أ ϯمتؼلقة
بؼملية خلسة تقرير األىلية ،فتحدث إل ϱالمدافغ ػن
حقϯق المرض ϱأ ϯالمحام ϳالؼام
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الخ ϗϮϙالت ϳال ϴمكن إنكاروا
يتمتغ األشخاص المصابϯن بمرض نفس ϳبنفس الحقϯق ϯالمسؤϯليات
القانϯنية المكفϯلة لخميغ األشخاص اآلخرين بمϯخب الدستϯر ϯالقϯانين
الفيدرالية ϯػل ϱمست ϰϯالϯئلية ما لم ُتقيد بشكل محدد من ِقبل القϯانين
ϯاللϯائ الفيدرالية ϯػل ϱمست ϰϯالϯئلية * المادة  ف ϳقانϯن

الرػاية ائلختماػية ϯالمؤسسات)
خ ϗالرػاϴة اإلنسانϴة
لك الحق ف ϳالتمتغ بالكرامة ϯالخصϯصية ϯالرػاية اؤلنسانية ϯلك الحق
أي ً
ض ا ف ϳالتمتغ بالخدمات الؼالخية الت ϳتؼزز قدرتك ػل ϱالؼمل بصϯرة
مستقلة ϯيخب تϯفير الؼالج بالطرق األقل تقييًدا لك
نصائح مϴϕدة
• إذا كنت تشؼر بأَّن طريقة الؼالج مقيدة للؼاية ،فتحّدث
إل ϱالطبيب ϯتّؼ رؽ ػل ϱكيفية إمكان تؼيير طريقة
الؼالج ،أ ϯتحدث إل ϱالمدافغ ػن حقϯق المرض،ϱ
أ ϯقّدم شكϰϯ
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الخ ϳϔ ϗػدم التؼرض
لئلساءة أ Ϯاإلومال
لك الحق ف ϳػدم التؼرض لإلساءة أ ϯاؤلىمال أ ϯاألذϯ ϰيتضمن ذلك
القيد الخسد ϲأ ϯالؼزل أ ϯتناϯل الدϯاء بصϯرة ػير ضرϯرية أϯ
مفرطة يخب أئل يستخدم الدϯاء كؼقاب ،أ ϯحسب راحة طاقم المϯظفين،
أ ϯكبديل للؼالج ،أ ϯبكميات تتؼارض مغ برنامح الؼالج ϯلك الحق
أي ً
ضا ف ϳػدم التؼرض لمϯاقؽ أ ϯظرϯؽ ضارة محتملة الحدϯث

نصϴخة مϴϕدة
َّ
إذا كنت تؼتقد بأنك قد تؼرضت لسϯء المؼاملة أ ϯاؤلىمال
ف ϳالمرفق أ ϯتشؼر بأنَّ طريقة ػالخك تقييدية أكثر من
الالزم ،فتحدّث إل ϱالمدافغ ػن حقϯق المرض ϱأ ϯأخبر
أحد طاقم المϯظفين

الخ ϳϔ ϗالمشاركة  ϳϔالنشاطات
االجتماػϴة Ϯالترϴϔه

لك الحق ف ϳالتفاػل ائلختماػϯ ϳالمشاركة ف ϳالنشاطات ف ϳالمختمغ أϯ
داخل المرفق إذا كنت محتخ ًزا ف ϳالمستشفϱ
ϯلك الحق ف ϳممارسة الرياضة البدنية ϯاألنشطة الترفيٶية
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الخ ϳϔ ϗالتثϴϙؼ
لك الحق ف ϳالمشاركة ف ϳبرامح تؼليم مناسبة ϯمدػϯمة للؼامة
الخ ϳϔ ϗالتمتغ بالخرϴة
الدϴنϴة Ϯممارسة طϮϙسϭا
لك الحق ف ϳالتمتغ بالحرية الدينية ϯممارسة طقϯسٶا
نصϴخة مϴϕدة
إَّن حقك ف ϳممارسة طقϯسك الدينية أمر ئل يمكن ألحٍد
إنكاره ئل يخϯز تؼريضك للضؼط بأ ϲشكل من األشكال
للمشاركة ف ϳالممارسات الدينيةϯ ،لست مضطًرا إل ϱقبϯل
زيارة من ممثل ϳأ ϲدين بؼد دخϯلك المرفق ،أخبر طاقم
المϯظفين ف ϳأسرع ϯقت ممكن إذا ما كانت لديك أية
تفضيالت دينية خاصة

22

الخ ϳϔ ϗػدم التؼرض للتمϴϴز
لك الحق ف ϳالحصϯل ػل ϱخدمات الصحة النفسية دϯن التؼرض أل ϲتمييز
الؼرق ،أ ϯاللϯن ،أ ϯالدين ،أ ϯالخنس ،أ ϯاألصل القϯم ،ϳأϯ
ػل ϱأساس ِ
الساللة ،أ ϯالؼمر ،أ ϯالحالة ائلختماػية ،أ ϯاؤلػاقة البدنية أ ϯالؼقلية ،أϯ
الحالة الطبية ،أ ϯالتϯخو الخنسϳ

نصϴخة مϴϕدة
تح ّدث إل ϱأحد أفراد طاقم المϯظفين أ ϯإل ϱمحام ϳالدفاع
ػن حقϯقك إذا راϯدتك أية مخاϯؽ متؼلقة بالتمييز
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الخ ϗϮϙالتϘ ϳد ϴتم إنكاروا لسبب Ϯجϴه
إذا لم يكن لد ϰطاقم المرفق أ ϯالطبيب سبب ϯخيو لحرمانك من أ ϲحق من
الحقϯق التالية ،فال يمكن حرمانك منٶا

المبلبس
لك الحق ف ϳارتداء مالبسك الخاصة *باستثناء ما يحظره القانϯن فϳ
بؼض مستشفيات الϯئلية)
المال
لك الحق ف ϳحيازة مبلغ مؼقϯل ϯإنفاقو من مالك الخاص أ ϯأمϯالك
الشخصية لتؼطية نفقات المطؼم ϯالمشتريات البسيطة
الزϮار
لك الحق ف ϳاستقبال الزϯار كل يϯمϯ ،ف ًقا لسياسة المرفق المتبؼة فϳ
الزيارات

نصϴخة مϴϕدة
ُيرخ ϱمراخؼة المرفق الذ ϲتقيم فيو للحصϯل ػل ϱمزيد
من التفاصيل المتؼلقة بؼدد مرات الزيارة ϯالسياسات
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مساخة التخزϴن
لك الحق ف ϳالحصϯل ػل ϱمساحة تخزينية ألخل أمتؼتك الشخصية

المϙتنϴات الشخصϴة
لك الحق ف ϳائلحتفاظ بالمقتنيات الشخصية ϯاستخدامٶا ،بما ف ϳذلك
أدϯات المرحاض
الϭاتؼ
لك الحق ف ϳاستخدام الٶاتؽ استخداًما مؼقϯئلً ؤلخراء أ ϯستقبال
مكالمات خصϯصية أ ϯطلب إخرائٶا أ ϯاستقبالٶا
نصϴخة مϴϕدة
ً
مϯخϯدا ف ϳمكان حيث يمكنك إخراء
إذا لم يكن الٶاتؽ
مكالمات ىاتفية خاصة ،فاسأل أحد أفراد طاقم المϯظفين
ػن مكان حيث يمكنك الحصϯل ػل ϱبؼض الخصϯصية
ػند إخراء مكالمتك
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البرϴد

لك الحق ف ϳاستالم بريد ϯمراسالت مؼلقة

أدϮات الكتابة

لك الحق ف ϳأن تتϯافر لك أدϯات كتابة الخطابات ،بما ف ϳذلك
الطϯابغ
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سبب Ϯجϴه
إَّن السبب الϯخيو ف ϳإنكار أية حقϯق يؼن ϳأَّن الشخص المختص
المسؤϯل لديو سبب ϯخيو لالػتقاد بأَّن إتاحة التمتغ بحق مؼين يمكن أن
يتسبب فϳ
 حدϯث إصابة لٶذا الشخص أ ϯآلخرين؍ أϯ
 حدϯث انتٶاك خطير لحقϯق اآلخرين؍ أϯ
 إلحاق أضرار خسيمة بالمرفق؍
Ϯئل تϯخد ىناك طريقة أقل تقييًدا للحماية من ىذه الحϯادث
ئل يمكن إنكار حقϯقك كشرط لدخϯل المرفق أ ϯامتياز تحϯزه أ ϯػقاب أϯ
راحة لطاقم المϯظفين أ ϯخزء من برنامح الؼالج ئل يمكن إنكار حق إئل
من الشخص المخϯل لو القيام بذلك بمϯخب القانϯنϯ ،يخب ذكر ىذا
اؤلنكار ف ϳسخل ػالخك إذا كان سيتم إنكار أحد حقϯقك ،يخب ػل ϱأحد
أفراد الطاقم إػالمك بذلك يخب مراخؼة أ ϲإنكار أل ϲحق ػل ϱأساس
منتظم ϯمستمر ϯبمخرد انتفاء السبب الϯخيو ،يخب أن تستؼيد حقك
*حقϯقك)
نصϴخة مϴϕدة
إذا كنت تؼتقد بأَّنو كان لديك حق تم إنكاره بصϯرة ػير
ػادلة أ ϯأَّنك ترػب ف ϳاستؼادة حق ما ،يمكنك استشارة
محام ϳالدفاع ػن حقϯقك أ ϯأحد أفراد طاقم المϯظفين أϯ
التقدم بشكϰϯ
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التؼرϕϴات
مخام ϳالدϔاع :ى ϯالشخص الذ ϲتم تكليفو بمϯخب قϯانين الϯئلية لضمان
احتفاظ المرض ϱالنفسيين بحقϯقٶم القانϯنية ϯالدستϯرية
األدϴϮة المضادة للذوان :ى ϳأ ϲدϯاء يϯصؽ ػادًة لؼالج ائلضطرابات
النفسية أ ϯائلضطرابات الؼاطفية أ ϯكليٶما
األولϴة :ى ϳتحديد ما إذا كان الشخص
 مدر ًكا لحالتو؍
 قادًرا ػل ϱإدراك مخاطر ϯفϯائد ϯبدائل الؼالج المقترΡ؍
 قادًرا ػل ϱإدراك المؼلϯمات الت ϳتخص إػطاء المϯافقة ϯتقييمٶا
بذكاء ϯفطنةϯ ،من ناحية أخر ϰقادًرا ػل ϱاستخدام ػمليات التفكير
الؼقالن ϳللمشاركة ف ϳاتخاذ قرارات الؼالج
الϮص .ϳى ϯالشخص الذ ϲتؼّينو المحكمة لرػاية المريض ،أ ϯممتلكاتو ،أϯ
كليٶما ػندما ُيؼتبر المريض ػاخ ًزا بصϯرة بالؼة كنتيخة ئلضطراب نفسϳ
أ ϯمصاًبا باػتالل بسبب إدمان الكحϯل المزمن ϯقد يكϯن الϯص ϳممثل
ىيئة ػامة أ ϯشخ ً
صا ػادًيا ϯيخϯز للϯص ϳاتخاذ قرارات متؼلقة بؼالج
المريض ϯϯضؼو ϯشؤϯنو المالية
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الؼبلج  ϳϔخاالت الطϮارئ :ى ϯإخراء يتم اتخاذه لفرض الؼالج ،ػلϱ
الرػم من اػتراض الشخص ،أ ϲأَّنو يؼتبر ضرϯرًيا ػل ϱالفϯر للحفاظ
ػل ϱالحياة أ ϯمنغ ضرر بدن ϳخسيم للمريض أ ϯلآلخرينُϯ ،يؼد الحصϯل
ػل ϱمϯافقة أϯئلً من المريض أمًرا ػير ػملϳ
الؼاجز بصϮر بالػة :ى ϯالشخص الذ ϲئل يستطيغ ،بسبب اؤلصابة
باضطراب نفس ،ϳتϯفير الؼذاء أ ϯالكساء أ ϯالمأϯ ϰϯيؼتبر الشخص ػير
ػاخز بصϯرة بالؼة إذا كان ىناك شخص آخر لديو الرػبة ϯالقدرة ػلϱ
تϯفير ىذه الضرϯريات األساسية
مϮظؼ جلسة االستماع :ى ϯقاض ϳمحكمة ػليا أ ϯمفϯض مؼين من
المحكمة أُ ϯمحكم ،أ ϯمϯظؽ خلسة استماع مؼين من المحكمة يتخذ
القرارات الخاصة بمراخؼة شٶادات الصحة النفسية ϯخلسات تقرير
األىلية
مخد :ϗػلϯ ϱشك الحدϯث أ ϯمتأىب للحدϯث
المϮاϙϔة المستنϴرة :ى ϳػملية يتم بمϯخبٶا إػالم المريض بأية أدϯية
مضادة للذىان تم ϯصفٶا لو ϯيتم الحصϯل ػل ϱمϯافقة المريض ϯينص
نمϯذج المϯافقة المستنيرة ػل ϱأَّن المريض قد تم إبالػو بالدϯاء *األدϯية)
المϯصϯفة لو بما ف ϳذلك نϯع الدϯاء ϯكميتو ϯفϯائده أ ϯآثاره الخانبية،
ϯاألشكال األخر ϰالمتاحة من الؼالج ϯيتؼين ف ϳمرفق الصحة النفسية
ائلحتفاظ بنمϯذج المϯافقة المّϯقغ ف ϳسخل المريض
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تϙدϴم التماس لطلب مذكرة جلب :ى ϯطلب قانϯن ϳؤلطالق السرا Ρمن
مرفق أ ϯمؤسسة ϯيمكن للمريض تقديمو بنفسو أ ϯبمساػدة المحام ϳأϯ
محام ϳالدفاع ػن حقϯق المرض ϱأ ϯأحد أفراد طاقم مϯظف ϳالمرفق إذا
تم قبϯل مذكرة الخلب ،فإنٶا تؼط ϳالحق للمريض ف ϳحضϯر خلسة
استماع ف ϳمحكمة ػليا
السبب المختمل :الدليل الذ ϲيبرر إصدار شٶادة مدتٶا  يًϯما ϯيخب
ػل ϱمرفق الصحة النفسية إرساء حقائق مؼينة تؤد ϲػل ϱنح ϯمؼقϯل
بشخص ما إل ϱائلػتقاد بأَّن شخ ً
صا ما ُيشكل خطًرا ػل ϱنفسو أ ϯػلϱ
اآلخرين أ ϯػاخز بصϯرة بالؼة
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مبلخظات
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اع ػنϔ الدϳاصلمغ مخامϮمات التϮمؼل
اطؼةϙ المϳϔ ضϴ المرϗϮϙخ

ϳ مخامϱل إلϮصϮة الϴ خالة ػدم إمكانϳϔ
اصل مغϮ ت،ضϴ المرϗϮϙاع ػن خϔالد
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ϯأ
Department of Health Care Services
Mental Health Services Division Ombudsman

(800) 896-4042 ىاتؽ
mhombudsman@dhcs.ca.gov ϳنϯالبريد اؤللكتر

Revised May 2014

Cover art: “Sunset on Lake,” Iesha, age 14

