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LPSحقوقك بموجب قانون  :3الفصل   
وغیره من القوانین األخرى، یظل لك كمریض یتلقى العالج، حتى ولو ) (LPSإنھ بموجب أحكام قانون  

كان كرًھا، بعض حقوق المرضى الخاصة. فعلى سبیل المثال، لك الحق بموجب القانون في تلقي عالًجا خاًصا 
 WICبك یتمیز بأقل قدر من التقیید لحریاتك الشخصیة. ولك الحق في استخدام الھاتف وأن تحظى بزّوار 

لك أیًضا كافة الحقوق الممنوحة ألي مواطن آخر في الوالیة أو على المستوى الفیدرالي أثناء تلقیك  .5325 §
 .WIC § 5325.1للعالج، بما في ذلك الحق في تلقي العالج الطبي والحق في المعاملة باحترام. 

) الحقوق التي 2ا؛ (أبدً  الحرمان منھا) الحقوق التي ال یمكن LPS) :1ھناك نوعان من الحقوق في قانون 
، فیتحتم سبب وجیھأحد الحقوق لتوفر  الحرمان من". عند سبب وجیھ، ولكن فقط إذا توفر "الحرمان منھایمكن 

 إسقاطھ بأقل قدر ممكن من تقیید الحریة. فیما یلي وصف لما لك من حقوق، ومتى یمكن حرمانك منھا.

الخدمات م حقوق المرضى المنصوص علیھا في قانون كما یتحتم على مرافق الصحة الذھنیة االمتثال ألحكا 
 ).WIC, Welfare & Institutions Codeفي كالیفورنیا ( االجتماعیة والمؤسسات

 )الحرمان منھا( الحقوق التي ال یمكن إنكارھا
على: "یتمتع المرضى المصابون بأمراض عقلیة بذات الحقوق  WICمن قانون  5325.1تنص المادة 
مسؤولیات المضمونة لغیرھم بموجب الدستور والقوانین الفیدرالیة ودستور وقوانین والیة القانونیة وال

 كالیفورنیا ما لم تنص القوانین واللوائح الفیدرالیة أو بالوالیة على قیود خاصة لذلك".

 على ما یلي: -على سبیل المثال ال الحصر  -تشتمل تلك الحقوق 

ى االرتقاء بقدرات الشخص لممارسة مھامھ ووظائفھ دون التي تساعد عل جالحق في خدمات العال -
 االعتماد على غیره. وینبغي تنفیذ الُمعالجة بطرق تضمن أقل حد من تقیید الحریات الشخصیة للفرد.

 الحق في الخصوصیة واالحترام والرعایة اإلنسانیة. -



 

طة أو غیر الضروریة، أو الحق في السالمة من األذى، بما في ذلك القیود البدنیة أو األدویة المفر -
العزل أو التجاھل واإلھمال وإساءة التعامل. ویحظر استخدام األدویة كوسیلة عقاب بھدف االنصیاع 
 ألوامر الطاقم الطبي، خارج نطاق برنامج المعالجة، أو بكمیات قد تتسبب في إعاقة برنامج المعالجة.

 الحق في تلقي الرعایة الطبیة والعالج في أسرع وقت. -
 لحق في حریة االعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة.ا -
 حق المشاركة في البرامج التعلیمیة المدعومة والمناسبة. -
 الحق في التفاعل االجتماعي وممارسة األنشطة المجتمعیة. -
 الحق في ممارسة التمرینات البدنیة واألنشطة الترفیھیة. -
 الحق في السالمة من العملیات الخطرة. -
 الخضوع لجراحة نفسیة (جراحة المخ).الحق في رفض  -
الحق في مقابلة المسؤول عن حمایة حقوق المریض واالنتفاع بخدماتھ، على أال یتحمل ذلك الشخص  -

ثمة مسؤولیة طبیة أو إداریة سواء مباشرة أو غیر مباشرة تجاه الشخص المتلقي لخدمات الصحة 
 الذھنیة.

للوصایة، وتسري أیًضا على المرضى المتطوعین وغیر تسري الحقوق السابقة لألشخاص غیر الخاضعین 
 . WICمن قانون  5325.1, 5325المتطوعین. المواد أرقام 

، WICمن قانون  5325وكما سبق وأن ناقشنا، فإنھ یمكن إسقاط بعض الحقوق المنصوص علیھا في المادة 
. ومع WICمن قانون  5326دة رقم بالوثائق الصحیحة. الما السبب الوجیھولكن ال یمكن ذلك إال بعد إثبات 

، وتشتمل العقوبات 5325.1ال یجوز تقلیص أو إسقاط الحقوق المنصوص علیھا في المادة رقم ذلك 
المفروضة على االنتھاك المتعمد لھا على الغرامات المدنیة وسحب الترخیص، باإلضافة إلى اإلجراءات 

من قانون  5326.9. الفقرتان (د) و (ھـ) من المادة الفردیة التي تُتخذ ضد المرافق تعویًضا عن األضرار
WIC. 

 لسبب وجیھإسقاط الحقوق 
"، والذي یعني أنھ ال سبب وجیھشریطة توفر " LPSیمكن إسقاط بعض الحقوق المنصوص علیھا في قانون 

دودة یجوز ألي مرفق أو منشأة إسقاط أي من حقوقك دون إثبات تحقق واحد على األقل من االستثناءات المح
من قانون  5325. المادة رقم سبب وجیھللغایة. فیما یلي عرض بقائمة الحقوق التي یمكن إسقاطھا بتوفر 

WIC. 

 الحق في ارتداء مالبس الفرد الخاصة. -
، في األماكن التي قد الحّمامالحق في االحتفاظ بالمتعلقات الشخصیة واستخدامھا، بما في ذلك أدوات  -

 یصل إلیھا المریض.
 ي االحتفاظ بمبلغ مالي معقول أو إنفاقھ على عملیات الشراء الصغیرة.الحق ف -
 الحق في الحصول على مساحة تخزین شخصیة خاصة. -
 الحق في استقبال الزوار بصفة یومیة. -
الحق في االستمتاع باستخدام الھواتف، سواء إلجراء أو الستقبال مكالمات خاصة أو مطالبة الغیر  -

 بإجراء تلك المكالمات.



 

كتابة الخطابات، بما في ذلك الطوابع، وإرسال البرید واستقبال أدوات الحق في تیسیر الوصول إلى  -
 المراسالت دون فتحھا.

 الحقوق األخرى التي تنص علیھا التشریعات. -

وال یجوز لآلباء أو األوصیاء على شخص ما التنازل بأنفسھم عن حقوق الفرد المنصوص علیھا في المادة 
 .WICن من قانو 5325

على الرغم من تمتع المریض بحقھ في رفض تلقي العالج بالتخلیج الكھربائي، إال أنھ یجوز إسقاط حقھ في  
 .WICمن قانون  5326.7ھذا في ظروف محدودة للغایة، نصت علیھا المادة 

 وجود سبب وجیھمتطلبات إسقاط الحق بموجب 
یدفعھا  لسبب وجیھ، یتحتم علیھا إثبات امتالكھا وجیھوجود سبب لیتسنى للمنشأة إسقاط أحد الحقوق بموجب 

 لالعتقاد بما یلي:

 إذا كانت ممارسة ذلك الحق ستسفر عن إلحاق الجروح بالمریض؛ أو -
 أو قد تنطوي على انتھاك بالغ لحقوق اآلخرین؛ أو -
 بالغة إذا لم تسقط أو تحظر ممارسة ذلك الحق؛ رستعاني المنشأة خسائ -
 ثمة طریقة أخرى أقل تقییًدا للحریة تضمن تحقیق ھذه المصالح الثالثة.وإذا لم تكن ھناك  -

إذا أنكر الطاقم أحد تلك الحقوق، فیتحتم أن یتعلق سبب الرفض بالحق المرفوض مباشرة. وال یجوز للطاقم 
 .865.2المادة رقم  .C.C.R 9حرمانك من حقوقك على سبیل العقاب وال كوسیلة لحثك على السلوك الجید. 

فیھا، أو  كأحد الحقوق كشرط لقبول حرمانكد یخطئ طاقم العمل بالمنشأة أحیاًنا في اعتقادھم بحقھم في ق
كجزء من خطة المعالجة أو ألن المریض أو من یتحدث باسمھ قد وافق على إسقاط ذلك الحق. ولیس من بین 

 والیة على ما یلي:. حیث تنص قوانین وتشریعات الالسبب الوجیھتلك األسباب ما یرقى لمعاییر 

ال یجوز إسقاط أي من الحقوق كشرط من شروط القبول بالمنشأة أو كجزء من خطة المعالجة أو  -
بھدف االنصیاع ألوامر الطاقم، أو على سبیل العقاب كما ال یجوز المعاملة على أساس أن المزایا 

 الفقرات (ب) و (ج). 865.2المادة رقم  .C.C.R 9ُتكتسب. 
 865.2المادة رقم  .C.C.R 9نطوي شروط المعالجة على الحرمان من أیة حقوق. وال یجوز أن ت -

 الفقرة (ج).
ال یجوز استخدام إقرارات التنازل التي یوقع علیھا المریض أو قریبھ المسؤول عنھ أو الوصي علیھ  -

ن م 5325الفقرة (ج)؛ والمادة  865.2المادة  .C.C.R 9ذلك الحق. حرمان من أو محتجزه بمثابة 
 .WICقانون 

 اإلخطار بالحرمان من الحقوق وتوثیق ذلك
 5326في سجل المعالجة. المادة رقم  سبب وجیھیتحتم توثیق كل حالة لحرمان المریض من حقوقھ بناًء على 

. ویتحتم إتمام التوثیق فوًرا؛ ویتحتم تنفیذه بصرف 865.3. المادة رقم C. C. R 9، و WICمن قانون 
أھمیة الحرمان ومعدل تكراره. كما أن ھناك بعض اإلرشادات الخاصة بتوثیق أي النظر عن ضرورة أو 



 

 865.4المادة رقم  .C.C.R 9إجراءات إضافیة للحرمان من الحقوق بینما یتم عزل أو تقیید المریض. 
 الفقرة (ج).

للمرضى الحق في الحصول على تفسیر واضح لسبب كل حالة حرمان من الحقوق. وھذا یعني ضرورة إخبار 
المریض في كل مرة ُیحرم فیھا من أحد حقوقھ والسبب في حرمانھ من ذلك الحق. كما یتحتم إخبار المریض 

 .C.C.R 9من  865.3بمحتوى نص قید ھذه الحالة في سجل معالجتھ. المادة رقم  

حتم تدوین كل حالة من حاالت حرمان المریض من حقوقھ في سجل معالجة المریض. ویتحتم تنفیذ التوثیق یت
، یتحتم تشتمل .C.C.R 9من  865.3فور حدوث الحرمان من ممارسة الحق. وبموجب أحكام المادة رقم  

 قید التوثیق على البیانات التالیة:

 تاریخ ووقت الحرمان من الحق؛  -
 الُمستبعد بالتحدید؛الحق  -
ذلك الحق بما في ذلك الطرق المدروسة أو المتبعة التي تضمن أقل قدر للحرمان من  السبب الوجیھ -

 من تقیید الحریة؛
 یوًما؛ 30تاریخ المراجعة في حالة تمدید فترة إسقاط الحق لمدة تتجاوز  -
 قاط الحقوق.توقیع المتخصص المسؤول عن المنشأة أو المفوض أصوالً عنھ العتماد إس -

 استعادة الحق
المادة .C.C.R 9. السبب الوجیھعند إسقاط أحد الحقوق، یتحتم إعادة توفیره في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء 

المادة   یتحتم على طاقم العمل متابعة كل حالة إلسقاط الحق یتم قیدھا في سجل معالجتك. وما بعدھا. 865
ن أحد الحقوق، یتحتم على طاقم العمل استخدام الوسائل األقل . عند الحرمان مWICمن قانون  5326رقم 

 تقییًدا للحریة لضبط والسیطرة على السلوك المتسبب في الحرمان منھ.

وھذا یعني تحمل المنشأة التزاًما بالمتابعة المستمرة لتقییم ما إذا تحقق وجود المبرر المناسب لتطبیق الحرمان  
ال، إذا ُحرم المرض من حقھ في ارتداء مالبسھ الخاصة بسبب مخاوف أن من الحق أم ال. فعلى سبیل المث

دون إیذاء  ھیتسبب في إیذاء نفسھ، فیتحتم على الطاقم منحھ فرًصا متكررة إلظھار قدرتھ على ارتداء مالبس
 نفسھ.

 التواصل مع جھات الدفاع عن حقوق المرضى
 PRA, Patients' rightsالمرضى ( للمرضى الحق في مقابلة أحد المعنیین بالدفاع عن حقوق

advocate  من قانون  5325) أو االنتفاع بخدماتھ. المادة رقمWIC یستطیع المعنیون بالدفاع عن حقوق .
المرضى توعیتك بشأن حقوقك وتوجیھك فیما یتعلق بالخیارات المتاحة لك بخصوص معالجتك. یعمل المعنیون 

 أي منشأة أو طاقم طبي، وال یمثلون سوى مصالح المریض. بالدفاع عن حقوق المرضى بصفة مستقلة عن

لطلب  PRAإذا كانت لدیك أي تساؤالت بخصوص حقوقك أو خیارت معالجتك، فیمكك التواصل مع 
الموجود داخل منشأتك، أو بمطالبة  PRAإما باالتصال المباشر بمكتب  PRAالمساعدة. یمكنك التواصل مع 

، یكون لك الحق في PRA. عند التعاون مع أحد مسؤولي PRAأحد أعضاء الطاقم بتوصیلك بأحد مسؤولي 
 مقابلتھ بصفة خاصة وسریة لمناقشة أي مشكالت تساورك مخاوف بشأنھا.



 

صل مع مكتب حقوق المرضى المتابع لحالتك، فیمكنك التوا PRAإذا لم تكن قادًرا على التواصل مع مسؤول 
 في كالیفورنیا عبر معلومات االتصال أدناه:

 مكتب حقوق المرضى في كالیفورنیا
1831 K Street 

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

  



 

[إتمام أدائنا!  نتطلع إلى سماع آرائكم! ُیرجى إتمام االستبیان التالي حول منشوراتنا لمساعدتنا في تقییم مستوى 
 االستبیان]

. ب المساعدةاستمارة طلأو إتمام  800-776-5746للمساعدة القانونیة، تفضل باالتصال على الھاتف رقم 
-213(كالیفورنیا الشمالیة);  5800-504-916لكافة األغراض األخرى، ُیرجى االتصال على الھاتف رقم 

 (كالیفورنیا الجنوبیة). 213-8000

تمویالً من مصادر متنوعة، لالطالع على القائمة الكاملة  Disability Rights Californiaتتلقى  
 /http://www.disabilityrightsca.orgللممولین تفضل بزیارة

Documents/ListofGrantsAndContracts.html.. 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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