ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء
ما ھي خدمات الصحة النفسية التي تركز على االستشفاء والتي تعتمد على البيت
والمجتمع؟
تدعم خدمات الصحة النفسية التي تركز على االستشفاء والتي تعتمد على البيت والمجتمع شخصا في وضع أقل
تقييدا وأكثر تكامال يتناسب مع احتياجات الفرد.
وھذا يعني أن الشخص الذي يعاني من إعاقة يمكنه التفاعل مع األشخاص الذين ال يعانون من إعاقات إلى
أقصى حد ممكن .حيث يتوفر لك الوصول إلى بيئة أو وضع معيشي يعيش فيه أشخاص ال يعانون من أية
إعاقة .ويتم توفير الخدمات الضرورية لتحقيق األھداف الشخصية.
وقد تبنت منظمة  Californiaفلسفة ومبادئ وممارسات نموذج االستشفاء لتوفير خدمات الصحة النفسية.
وبموجب ھذا النموذج ،يتم عرض "االستشفاء" على أنھا رحلة تعا ٍ
ف وتحول تتيح للشخص الذي يعاني من
1
تحديات صحية نفسية التعرف على قدرته الكاملة مع العيش في وضع أقل تقييدا وأكثر تكامال.

ما ھي المكونات األساسية لنموذج االستشفاء؟
 .aاألمل – بواسطة المستھلك أو لصالحه
 .bالتمكين الشخصي – القدرة على تأييد الشخص لذاته
1راجع كود الرفاھية والمؤسسات رقم §§ )5806 ،5600.1ج() (10)-(1و)د(.

 .cاالحترام – احترام المستھلك لذاته واحترام اآلخرين له
 .dالعالقات االجتماعية – نظام الدعم العائلي/من األصدقاء
 .eالمسؤولية الذاتية – يأخذ المستھلكون بزمام اتخاذ قراراتھم وإجراءاتھم

ما ھي المكونات الضرورية لنموذج االستشفاء؟
.a
.b
.c
.d
.e

الخدمات المخصصة
دعم النظير
خدمات المساعدة الذاتية أو تشغيل المستھلك
الخدمات المناسبة ثقافيا ولغويا
العيش في وضع أقل تقييدا وأكثر تكامال

ھل يتحمل مرفق العالج الصحي النفسي واجب التفكير في
خدمات المجتمع التي تركز على االستشفاء كبديل للدخول إلى المستشفى؟
نعم .تكون خدمات الصحة النفسية التي تركز على االستشفاء في البيت والمجتمع ضرورية بموجب قوانين
الوالية والقوانين الفدرالية 2لتقليل الوصم والتمييز المرتبط بالرعاية المؤسسية .ومع ذلك ،ففي واقع األمر ،ال
يتم تزويد المستھلكين دائما باإلحاالت للخدمات البديلة .ولھذا السبب يتعين على المستھلكين الحصول على
موفري خدمات نفسية يمكنھم تسھيل االستشفاء في وضع أقل تقييدا وأكثر تكامال.

ما المطلوب من مرفق معالجة الصحة النفسية القيام به؟
يجب أن يحدد مرفق عالج الصحة النفسية المخصص الحتجاز الشخص إلخضاعه لعالج صحة نفسي إجباري
ما إذا كانت احتياجات الفرد يمكن تلبيتھا خارج المرفق وكيفية ذلك .ويتطلب ذلك تقييم خدمات الصحة النفسية
المتوفرة التي تعتمد على المنزل والمجتمع والتي تركز على االستشفاء والتي يمكنھا تلبية احتياجات الفرد بشكل
مناسب.
يشترط قانون النترمان-بترس-شورت ) (LPSوجوب تقييم الشخص الخاضع لالحتجاز بموجب الفقرة 5150
من كود الرفاھية والمؤسسات لتحديد ما إذا كان "يمكن خدمته بشكل صحيح دون احتجازه " . . . .إذا كان
األمر كذلك ،فينبغي تقديم تقييم أو تدخل في األزمات أو خدمات المريض المقيم أو غير المقيم على أساس
3
تطوعي".

2راجع ورقة الحقائق "انتداب التكامل لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقات وقرار أولمستيد".
3راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 5151مع إضافة التأكيد(.
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ويشترط قانون  LPSأيضا أن االحتجاز لمدة  14يوما بموجب الفقرة  5250من كود الرفاھية والمؤسسات أن
يتم تقديم "نصح الفرد بشأن الحاجة إلى العالج على أساس تطوعي ،ولكن ليس الرغبة أو القدرة على الموافقة
4
عليه".

بخالف التقييم ،ما الذي يلزم مرفق عالج الصحة النفسية تقديمه أيضا؟
ينص قانون الوالية على أنه "ينبغي تقديم النصح لجميع األشخاص بشأن الخدمات المتوفرة للرعاية السابقة
والتي تمنع الرجوع المبدئي إلى العالج في المستشفى أو خدمات الرعاية الالحقة التي تعزز التوافق مع العيش
5
المجتمعي بعد العالج في المستشفى.
ويتطلب ذلك أن يعرض مرفق عالج الصحة النفسية خدمات الصحة النفسية المالئمة التي تركز على االستشفاء
في المنزل والمجتمع كالھما كبديل لعالج المريض المقيم وفي إطار الرعاية الالحقة أو التخطيط للخروج من
المستشفى.

ماذا لو كان الفرد يحتاج إلى ھذه المساعدة؟
في ذلك الحين يتحمل مرفق عالج الصحة النفسية واجب توفير اإلحالة أو السعي إلى الحصول على مثل ھذه
المساعدة من موفري الخدمة المسؤولين سواء العام أو الخاص .على سبيل المثال ،يتطلب إخطار الشھادة
القانوني لمدة  14يوما بشكل محدد إحالة" إلى الخدمات البديلة 6.وقد يتضمن ذلك على سبيل المثال ال الحصر
قسم الصحة النفسية في اإلقليم أو خطة تأمين صحي خاصة.

ھل ھناك تعريف قانوني لإلحالة؟
نعم .تعرّ ف اإلحالة بالقانون على أنھا تتضمن:
 إعالم الشخص بالخدمات المتوفرة ترتيب المواعيد نيابة عن الشخص مناقشة مشكالت الصحة النفسية للشخص مع المؤسسة أو الفرد الذي تتم إحالة الشخص إليه تقييم نتيجة اإلحاالت7
 الترتيب للمرافقة واالنتقال الشخصي عند الضرورةلضمان تلقي العمالء للمساعدة التي يحتاجونھا ،تكون المتابعة مع العميل أمرا ھاما .وعلى الرغم من أنه يمكن
لموفري الخدمة ترتيب المواعيد والتجھيز لالنتقاالت ،إال أنه من المھم الحث على التأييد الذاتي للعميل ودعمه
بحيث يتعلم العمالء المعرفة والمھارات الالزمة لمتابعة اإلحاالت نيابة عنھم.
4راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 5250ج(.
5راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 5008د(.
6راجع كود الرفاھية والمؤسسات § .5252
7راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 5008د(.
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متى تكتمل اإلحالة؟
يحدد قانون  LPSأنه "ينبغي اعتبار اإلحالة مكتملة عند موافقة المؤسسة أو الفرد الذي تمت إحالة الشخص
إليه على تحمل مسؤولية توفر الخدمات الالزمة له".

ما ھي خدمات الصحة النفسية المتوفرة التي تركز على االستشفاء في المنزل والمجتمع
المتوفرة بموجب قانون الوالية؟
توفر منظمة  Californiaمجموعة متنوعة من خدمات الصحة النفسية التي تركز على االستشفاء في المنزل
والمجتمع ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البرامج والخدمات بموجب قانون خدمات الصحة النفسية
) (MHSAوبرنامج خدمات الصحة النفسية في تخصص الرعاية الصحية ).(Medi-Cal

11.ما خدمات  MHSAالمحددة المتوفرة ومن المؤھل لھا؟
تتضمن تشكيلة خدمات  MHSAالتي تعتمد على البيت والمجتمع على سبيل المثال ال الحصر:
8

الخدمات الموجھة إلى العميل والتي توظف إعادة التأھيل النفسي ومبادئ االستشفاء

 توفير السكن الفوري و/أو التقليدي والدائم. -يتضمن ھذا اإلسكان الداعم ،الذي يمثل شقة أو منزال مع إمكانية الوصول إلى خدمات الدعم للفرد

9

 دعم النظير :المساعدة من األشخاص الذي كانت لھم تجارب مماثلة ويعرفون نظام الصحة النفسية شراكة الخدمات الكاملة ) :(FSPفريق لتقديم الدعم للشخص على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع ،بما في ذلك11
خدمات الدعم في األزمات
10

تولي األقاليم األولوية لألفراد الذين لم يتلقوا خدمة في السابق والذين قد "يعانون من أمراض نفسية و/أو
اضطرابات عاطفية خطيرة" وال يتلقون خدمات صحة نفسية أو ربما توجد لديھم خدمات طوارئ أو أزمات
12
فقط.
تتوفر أموال  MHSAلتوفير الخدمات التي لم تغطيھا البرامج التي تخضع لإلشراف الفدرالي بالفعل 13أو ال

8راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 5806أ( ).(6
9راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 5806أ( ) (2و)(10؛ راجع أيضا المستند  9من كود  Calللتسجيالت ،رقم )3615أ()(4
].برنامج إسكان .[MHSA
10راجع كود الرفاھية والمؤسسات رقم § ) 5806أ( ).(5
11راجع كود الرفاھية والمؤسسات رقم § )5806ب(; المستند  ،9كود  Calللتسجيالت§§ 3615, 3620.
12راجع كود  Calللتسجيالت ،رقم §§ )3620د( و3200.310
13مثل خدمات الصحة النفسية من  ،Medi-Calالتي تتم مناقشتھا أدناه.
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14

تغطيھا برامج التأمين لألفراد أو العائالت.

ما خدمات الصحة النفسية من  Medi-Calالمتوفرة ومن المؤھل لتلقي ھذه المساعدة؟
تتضمن خدمات الصحة النفسية من  Medi-Calإدارة الحاالت المستھدفة ،وھي مساعدة للوصول إلى السكن والدعم والعمل.
كما تتضمن خدمات الصحة النفسية من  Medi-Calأيضا خدمات خيارات إعادة التأھيل مثل:
 خدمات الصحة النفسية )االستشارات والتقييم وتطوير خطط الخدمة( إعادة التأھيل )المساعدة المخصصة مع أھداف االستشفاء( خدمات التدخل في األزمات )بما في ذلك في المنزل( خدمات االستقرار في األزمات الخدمات السكنية في األزمات البرامج السكنية االنتقالية )حتى  18شھرا( خدمات الدعم العالجي )بما في ذلك الموافقة عن معرفة وتطوير الخطط(يمكن توفير ھذه المساعدة في مجموعة متنوعة من األوضاع في المنزل والمجتمع بما في ذلك المواقع التي تعتمد
على المنزل والمدرسة والمجتمع "للوصول إلى أقصى خفض لإلعاقة العقلية واستعادة المتلقي ألفضل مستوى
15
وظيفي ممكن لديه".
 (Medi-Calتلك الخدمات لألفراد المؤھلين لـ Medi-Cal) MHPيجب أن توفر خطط الصحة النفسية من
يكون األفراد المؤھلون لدخل .16التي تكون الخدمات تمثل "ضرورية طبية" لھم كما تحدده اللوائح في الوالية
 .راجع االرتباط التالي لدليل أرقام خطوط  (Medi-Calمؤھلين قطعيا لخدمات SSIالضمان التكميلي )
 http://www.dmh.ca.gov/docs/CMHDA.pdfالوصول إلى الصحة النفسية في اإلقليم:

13.ھل ھناك برامج أخرى متوفرة لدعم األشخاص في المنزل وفي المجتمع؟
نعم .ھناك مجموعة متنوعة من الخدمات المتوفرة بموجب البرامج التي تمولھا الحكومة الفدرالية و/أو الوالية
أو المقاطعة على أساس تطوعي بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 برامج اإلسكان خدمات النظراء والتأييد الذاتي14راجع االقتراح  ،63من قانون خدمات الصحة النفسية ،رقم § )3د( ]الغرض والنية[ .راجع أيضا ورقة حقائق قانون تكافؤ
الصحة النفسية في كاليفورنيا للحصول على معلومات حول تغطية جھة التأمين الخاصة لخدمات الصحة النفسية.
15راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 14021.4أ( ) (3و).(4
16راجع المستند  9من كود  Calللتسجيالت ،رقم 1830.210 ،§§ 1830.205
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-

خدمات إدارة الحاالت
الخدمات االجتماعية في المقاطعة ،بما في ذلك خدمات الدعم في المنزل
خدمات إساءة استخدام العقاقير
الخدمات التعليمية
خدمات اإلجازات
خدمات االنتقال
الخدمات القانونية

تتضمن ھذه البرامج أو الخدمات معايير تأھيل مميزة والتي يلزم أن يكون موظفو المستشفى على علم بھا.
ووفقا لقانون " ،LPSيجب أن تحتفظ كل مؤسسة أو مرفق يوفر خدمات تقييم بقائمة حالية وشاملة لجميع
خدمات المجتمع ،سواء العامة أو الخاصة .يجب أن تحتوي ھذه الملفات على االتفاقيات الحالية مع المؤسسات
17
أو األفراد الذين يقبلون باإلحاالت ،باإلضافة إلى تقييمات اإلحاالت السابقة".

14.هﻞ هﻨﺎك ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
وﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ؟
نعم .يتضمن المؤيدون الذين قد يكونوا قادرين على المساعدة في خيارات المنزل والمجتمع على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 لالتصال بمؤيدي حقوق المريض في المقاطعة /تفضل بزيارة الموقع:http://www.disabilityrightsca.org/OPR/pra_directory.pdf
 لالتصال بمنظمة  ،Disability Rights Californiaاتصل على الھاتف  1-800-776-5746أوتفضل بزيارة الموقعhttp://www.disabilityrightsca.org:
 لالتصال بمنظمة  ،NAMI Californiaاتصل على الھاتف  916-567-0163أو تفضل بزيارةالموقعhttp://www.namicalifornia.org/:
نود سماع تعليقاتكم! بعد قراءة ورقة الحقائق ھذه ،يرجى قراءة ھذا االستبيان القصير وإرسال تعليقاتكم إلينا.
اإلصدار باللغة اإلنجليزية:
http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
اإلصدار باللغة اإلسبانيةhttp://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html :

17راجع كود الرفاھية والمؤسسات § ) 5008د(.
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يتم تمويل الوصم والتمييز والتقليل وبرنامج سياسة التقدم للقضاء على التمييز ) ،(APEDPبموجب قانون
خدمات الصحة النفسية المعتمد من قبل الناخبين ) (63 .Propوتخضع إدارته لھيئة الخدمات الصحية النفسية
بكاليفورنيا ) .(CalMHSAتدعم صناديق منظمة درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية ھيئة الخدمات
الصحية النفسية بكاليفورنيا ) ،(CalMHSAوھي منظمة للحكومات اإلقليمية التي تعمل على تحسين حصيلة
الصحة النفسية لألفراد والعائالت والمجتمعات .وتدير ھيئة الخدمات الصحية النفسية بكاليفورنيا
) (CalMHSAبرامج الخدمات والتعليم على مستوى الوالية وعلى أساس إقليمي ومحلي .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع .http://www.calmhsa.org
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