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نظام محافظت و پشتیبانی کالیفرنیا
درک قانون «لنترمن پتریس شورت» (LPS, Lanterman-Petris-Short)
نشریه شماره 5608.16
مقدمه
قبل از سال 1967، نظام بهداشت روانی کالیفرنیا تفاوت بسیار زیادی با وضعیت امروزی خود داشت. عده خیلی بیشتری از افراد دچار معلولیتهای ذهنی اغلب مدت زیادی از عمر خود را در بیمارستانها و مراکز مراقبتی بزرگ ایالت سپری میکردند. سپس ایالت کالیفرنیا قانون «لنترمن پتریس شورت» (قانون رفاه و نهادهای کالیفرنیا، قسمت 5000 و بعد از آن) را تصویب کرد. هدف اصلی از قانون LPS، که نامش برگرفته از نام نویسندگان آن یعنی «فرانک لنترمن»، نماینده مجلس ایالتی، و «نیکولاس سی. پتریس» و «آلن شورت»، سناتورهای ایالتی، است، «پایان دادن به انتقال نامناسب، نامشخص، و غیر داوطلبانه افراد دچار اختلالات روانی به مراکز مراقبتی است.» همچنین، این قانون حقی را مبنی بر ارجاع افراد دچار اختلالات روانی جهت انجام ارزیابی روانی و درمان، در برخی موقعیتها، پیشبینی کرده است؛ و اقدامات محافظتی سختگیرانهای را جهت تضمین رویه عادلانه برای مراجعان به کلینیکهای بهداشت روانی تعیین نموده است.
در این نشریه، خلاصهای از اصول اساسی قانون LPS برای مراجعان کلینیکها و مراکز بهداشت روانی ارائه میگردد. فصل 1 دورههای نگهداری کوتاهمدت را بر اساس قانون LPS شرح میدهد: قسمت«5150»، نگهداری 72 ساعته برای معاینه و ارزیابی؛ و قسمت «5250»، نگهداری 14 روزه برای درمان فشرده. فصل 2 روند صدور حکم سرپرستی بر اساس قانون LPS را شرح میدهد، که ناظر بر درمان و تعیین سرپرست برای افرادی است که «به شدت معلول» و نیازمند کمک درازمدت از طریق یک تصمیمگیرنده ثالث تشخیص داده میشوند. فصل 3 حقوق و اقدامات محافظتی پیشبینی شده برای مراجعان مراکز و کلینیکهای بهداشت روانی طی دورههای نگهداری بر اساس LPS و نیز نحوه اعمال آنها را شرح میدهد.
قوانین و مقررات LPS میتوانند پیچیده باشند. این نشریه صرفاً جنبه یک راهنمای اولیه را برای این قانون دارد. به دلیل آزادیهای فردی مهم، مراجعان حق دارند از خدمات یک مدافع حقوق بیماران و، در برخی موارد، یک وکیل برخوردار شوند. چنانچه شما یا عزیزانتان درباره LPS پرسشی دارید، یا به کمک نیاز دارید، لازم است با یک وکیل یا مدافع واجد صلاحیت مشورت کنید.
ما مایل به شنیدن نظرات شما هستیم! لطفاً فرم نظرسنجی زیر را درباره نشریههای ما تکمیل کنید و نظر خود را درباره کیفیت کار ما بگویید! [تکمیل فرم نظرسنجی]
برای دریافت کمک و مشاوره حقوقی، با شماره 800-776-5746 تماس بگیرید یا یک فرم درخواست برای کمک را تکمیل کنید. برای همه اهداف دیگر، با شماره 916-504-5800 (ویژه کالیفرنیای شمالی) یا شماره 213-213-8000 (ویژه کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید.
 بودجه Disability Rights California از چندین منبع تأمین میگردد؛ برای مشاهده فهرست کامل تأمین کنندگان بودجه این اداره، به نشانی http://www.disabilityrightsca.org
Documents/ListofGrantsAndContracts.html مراجعه فرمایید.


