
 

 

Hệ thống bảo vệ và biện hộ của California 

Hiểu Đạo luật Lanterman-Petris-Short (LPS) 

Ấn phẩm #5608.05 

GIỚI THIỆU 

Trước năm 1967, hệ thống chăm sóc sức khoẻ tâm thần của California có 

vẻ rất khác so với hiện nay.  Nhiều người bị khuyết tật sức khoẻ tâm thần 

sống trong các bệnh viện tiểu bang và cơ sở lớn, thường trong những 

khoảng thời gian dài trong đời. Sau đó California thông qua Đạo luật 

Lanterman-Petris-Short (Bộ luật Phúc lợi và Định chế Phần 5000 và tiếp 

theo).  Được đặt tên theo các tác giả, Dân biểu Tiểu bang Frank 

Lanterman và Thượng nghị sĩ Tiểu bang California Nicholas C. Petris và 

Alan Short, Đạo luật LPS muốn, “chấm dứt việc câu thúc không thích đáng, 

vô thời hạn và không tự nguyện đối với những người bị rối loạn sức khoẻ 

tâm thần.” Đạo luật này cũng thiết lập quyền được đánh giá và điều trị tâm 

thần kịp thời, trong một số trường hợp, và quy định các biện pháp bảo vệ 

hợp pháp cho khách hàng của dịch vụ sức khoẻ tâm thần. 

Ấn phẩm này trình bày những điều cơ bản của Đạo luật LPS cho người 

tiêu dùng sử dụng dịch vụ sức khoẻ tâm thần. Chương 1 mô tả câu thúc 

LPS ngắn hạn: “5150”, câu thúc 72 giờ để đánh giá và thẩm định; và 

“5250”, câu thúc 14 ngày để điều trị chuyên sâu. Chương 2 mô tả quy 

trình quyền bảo hộ LPS, quy trình này quản lý việc điều trị và xếp chỗ cho 

những người được cho là “bị khuyết tật nghiêm trọng” và cần hỗ trợ dài 

hạn thông qua một người ra quyết định bên thứ ba. Chương 3 trình bày 

các quyền và biện pháp bảo vệ dành cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ 

sức khoẻ tâm thần về câu thúc LPS và cách thực thi câu thúc LPS. 

Các quy chế và quy định LPS có thể phức tạp.  Ấn phẩm này chỉ là hướng 

dẫn sơ lược về luật.  Vì những lợi ích quan trọng về tự do liên quan, người 



 

 

tiêu dùng có quyền nhận dịch vụ của một người biện hộ cho quyền lợi 

bệnh nhân và, trong một số trường hợp, một luật sư được chỉ định.  Nếu 

quý vị hoặc người thân của quý vị có thắc mắc về LPS, hoặc cần trợ giúp, 

quan trọng là phải liên hệ với một luật sư hoặc người biện hộ đủ tiêu 

chuẩn. 

Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị! Vui lòng hoàn tất khảo sát 

dưới đây về các ấn phẩm của chúng tôi và cho chúng tôi biết chất lượng 

công việc của mình!  [Làm Khảo sát] 

Để được trợ giúp pháp lý, gọi 800-776-5746 hoặc hoàn tất một mẫu đơn 

yêu cầu trợ giúp. Với mọi mục đích khác, gọi 916-504-5800 (Bắc CA); 213-

213-8000 (Nam CA).  

Disability Rights California nhận kinh phí từ nhiều nguồn, để xem danh 

sách hoàn chỉnh các nhà tài trợ, vui lòng truy cập trang mạng 

http://www.disabilityrightsca.org/ 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 
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