
 

  نظام محافظت و پشتیبانی کالیفرنیا

-LPS, Lanterman-Petris(»لنترمن پتریس شورت«درک قانون 
Short(  

 Farsi-5608.16نشریھ شماره 

LPS:حقوق شما بر اساس قانون 3فصل    
و سایر قوانین مربوطھ، حتی اگر درمانی را بھ صورت  )LPS( »لنترمن پتریس شورت«بر اساس قانون  

بھ عنوان مثال، قانوناً  کنید، از یک سری حقوق ویژه بیماران برخوردار ھستید.غیر داوطلبانھ دریافت می
ھای شخصی ھایی برخوردار شوید کھ متناسب با نیازھای شخصی شما باشند و آزادیحق دارید از درمان

کنندگانی داشتھ ھمچنین، حق دارید کھ از تلفن استفاده کنید و مالقاتحدود نسازند. مشما را تا حد امکان 
. بھ عالوه، در حین دریافت درمان، از ھمان حقوق ایالتی و فدرال کھ بھ ھر 5325قسمت  WICباشید. 

نکھ ھای پزشکی و حق ایگردد برخوردار خواھید بود، از جملھ حق دریافت درمانشھروند دیگری اعطا می
 .5325/1قسمت  WICبا عزت و احترام با شما رفتار شود. 

توان ) حقوقی کھ می2توان مضایقھ کرد؛ و () حقوقی کھ ھرگز نمی1وجود دارد: ( LPSدو نوع حق در 
وجود داشتھ باشد. وقتی یک حق بھ دلیلی موجھ مضایقھ » دلیل موجھ«مضایقھ کرد، اما فقط بھ شرطی کھ 

االمکان محدودیت کمی را برای شما در پی داشتھ باشد. ضایقھ بھ نحوی باشد کھ حتیگردد، باید این ممی
 توان آنھا را مضایقھ کرد، در ذیل شرح داده شده است.حقوق شما، و اینکھ چھ زمانی می

قانون رفاه و «مراکز بھداشت روانی نیز باید از مفاد قانونی مربوط بھ حقوق بیمار بھ شرح مندرج در  
 ) پیروی کنند.WIC, Welfare & Institutions Code» (ی کالیفرنیانھادھا

 حقوق غیر قابل مضایقھ
ھای روانی از ھمان حقوق و اشخاص دچار بیماری«کند کھ تصریح می WICاز  5325.1قسمت 

ھای قانونی برخوردار ھستند کھ در قانون اساسی و سایر قوانین فدرال و نیز در قانون اساسی و مسئولیت
سایر قوانین ایالت کالیفرنیا برای ھر شخص دیگری تضمین شده است، مگر آنکھ این حقوق بھ طور اخص 

 »انین یا مقررات فدرال یا ایالتی محدود شده باشد.بھ موجب قو

 این حقوق شامل، اما نھ محدود بھ، موارد زیر ھستند:

شوند. حق دریافت خدمات درمانی کھ موجب افزایش توانایی عملکرد بیمار بھ صورت مستقل می -
 محدود نسازند.االمکان ھای فردی بیمار را حتیھا باید بھ نحوی ارائھ گردند کھ آزادیاین درمان



 

 ھای دلسوزانھ.حق رفتار توأم با عزت و احترام، حفظ حریم خصوصی، و مراقبت -
حق مصون ماندن از صدمات، شامل محدودیت فیزیکی غیر ضروری یا شدید، انزوا، داروھای  -

توجھی. از داروھا نباید برای تنبیھ، راحتی کارکنان، جایگزین یک غیر ضروری، خشونت، یا بی
 مانی، یا در مقادیری استفاده شود کھ موجب تداخل در برنامھ درمانی گردد.برنامھ در

 حق برخورداری از مراقبت و درمان فوری. -
 حق برخورداری از آزادی مذھبی و آزادی در عمل بھ شئونات دینی. -
 ھای آموزشی مناسب و تحت پشتیبانی عموم.حق مشارکت در برنامھ -
 ھای اجتماعی.یتحق تعامل اجتماعی و مشارکت در فعال -
 ھای تفریحی.حق برخورداری از تربیت بدنی و فرصت -
 ھای خطرناک.حق مصون ماندن از رویھ -
 حق امتناع از جراحی مغز. -
حق مالقات با و دریافت خدمات از یک مدافع حقوق بیمار، کھ ھیچ گونھ مسئولیت بالینی یا مدیریتی  -

 ندارد.برای شخص دریافت کننده خدمات بھداشت روانی 

گیرند، و شامل ھم بیماران الشعاع سرپرستی قرار نمیحقوق باال جزء حقوق طبیعی شخص ھستند، تحت
 .5325.1، 5325ھای قسمت WICشوند. داوطلب و ھم بیماران غیر داوطلب می

برخی از حقوق مضایقھ گردد،  WICاز  5325ھمان طور کھ قبالً گفتھ شد، ممکن است بر اساس قسمت 
. بھ ھر حال، 5326قسمت  WICط بھ شرطی کھ علت موجھ آن بھ نحوی مقتضی مستند شده باشد. اما فق

بینی شده برای ھر گونھ نقض ھای پیش، و مجازاتتوان محدود ساخترا نمی 5325.1حقوق ذیل قسمت 
ھای نقدی مدنی و لغو مجوز، و نیز اقامھ دعوی علیھ مرکز خاطی برای عمدی این حقوق شامل جریمھ

 .(e)-(d)5326.9قسمت  WICھای وارده است. دریافت غرامت آسیب

 مضایقھ حقوق بھ دالیل موجھ
مضایقھ کرد. این بدان معنا است کھ » دالیل موجھ«بھ را  LPSتوان برخی از حقوق موضوع قانون می

تواند آن حقوق را بدون اثبات حداقل یکی از چند استثناء بھ دقت تعریف شده مضایقھ مرکز مربوطھ نمی
قسمت  WICتوان بھ دالیل موجھ مضایقھ کرد ارائھ شده است. کند. در ذیل فھرست برخی از حقوقی کھ می

5325. 

 ای خود.ھحق پوشیدن لباس -
حق نگھ داشتن وسایل شخصی مخصوص بھ بیمار، شامل اقالم بھداشتی و آرایشی، در محلی کھ  -

 برای بیمار قابل دسترسی و استفاده باشد.
 حق بیمار برای نگھ داشتن مقداری منطقی از پول خود و صرف آنھا جھت خرید اقالم کوچک. -
 خصوصی. حق داشتن دسترسی بھ فضای نگھداری شخصی برای استفاده -
 حق دیدار ھر روزه با مالقات کننندگان. -
ھای خصوصی و حق داشتن دسترسی منطقی بھ تلفن، ھم برای برقراری و ھم برای دریافت تماس -

 ھایی برای آنھا برقرار گردد.محرمانھ، یا اینکھ چنین تماس



 

کاتبات باز نگاری، شامل تمبر، و ارسال و دریافت نامھ و محق دسترسی آسان بھ ملزومات نامھ -
 نشده.

 سایر حقوق، بھ نحوی کھ در مقررات مربوطھ تعیین شده است. -

 پوشی توسط والدین، قیم، یا سرپرست بیمار نیست. قابل چشم WICاز  5325حقوق مصرحھ در قسمت 

توان تحت شرایط ھای ناراحت کننده امتناع ورزد، این حق را میگرچھ بیمار حق دارد از پذیرش درمان 
 مضایقھ کرد.  WICاز  5326.7محدود، بھ شرح قسمت 

 الزامات مربوط بھ مضایقھ حقوق بھ دالیل موجھ 

یلی موجھ برای یقین بھ منظور مضایقھ حقوقی خاص بھ دالیل موجھ، مرکز مربوطھ باید ثابت کند کھ دال
 بھ موارد زیر دارد: 

 اینکھ اعمال آن حقوق برای بیمار مضر خواھد بود، یا؛ -
 اینکھ اعمال آن حقوق موجب نقض شدید حقوق دیگران خواھد شد، یا؛ -
 اگر آن حقوق مضایقھ نگردد، مرکز متحمل خسارات جدی خواھد شد؛ -
برای محافظت از این منافع و مصالح ھای کمتر باشد و ھیچ روش دیگری کھ متضمن محدودیت -

 وجود ندارد.

اگر کارکنان یکی از این حقوق را مضایقھ کنند، دلیل مضایقھ باید مستقیماً مرتبط با حق مضایقھ شده باشد. 
کارکنان مجاز نیستند از مضایقھ حقوق بھ عنوان تنبیھ یا از اعمال آنھا بھ عنوان تشویق بیمار استفاده کنند. 

9 C.C.R.  865/2قسمت. 

توانند حقی را بھ عنوان یک شرط پذیرش، بخشی از کنند کھ میکارکنان مراکز گاھی بھ اشتباه تصور می
یک طرح درمانی، یا بھ این دلیل مضایقھ کنند کھ بیمار یا شخص دیگری کھ نماینده بیمار است با مضایقھ 

سازند. در قوانین و را برآورده نمیموافقت کرده است. ھیچ یک از این دالیل معیارھای علت موجھ 
 مقررات ایالتی موارد زیر تصریح شده است:

توان بھ عنوان شرط پذیرش، بھ عنوان بخشی از یک طرح درمان، برای راحتی حقوق را نمی -
توان آنھا را بھ عنوان امتیازاتی قابل کسب در کارکنان، یا بھ عنوان تنبیھ مضایقھ کرد و نیز نمی

 .(c)(b)865.2قسمت  .C.C.R 9نظر گرفت. 
 .(c)865/2قسمت  .C.C.R 9تواند شامل مضایقھ حقوق باشد. ھای درمان نمیشیوه -
پوشی کھ توسط بیمار، یا خویشاوند مسئول او، اعم از والدین، قیم یا ھای چشمتوان از توافقنامھنمی -

 WIC؛ (c) 865.2قسمت  .C.C.R 9سرپرست، امضاء شده برای مضایقھ حقوق استفاده کرد. 
 .5325قسمت 

 

 

 اعالن و مستندسازی مضایقھ حقوق



 

قسمت  WICکلیھ موارد مضایقھ حقوق بیمار بھ دالیل موجھ باید در پرونده درمانی وی مستندسازی گردد. 
نظر از . این مستندسازی باید بالفاصلھ انجام بگیرد، و باید صرف865/3. قسمت C.C.R 9؛ 5326

ھایی خاص برای مستندسازی سایر موارد مضایقھ شدت یا دفعات مضایقھ انجام شود. ھمچنین، دستورالعمل
 ).c)865/4قسمت  .C.C.R 9حقوق بیمار طی دوران انزوا و محدودیت وی وجود دارد. 

تک موارد مضایقھ حقوق برایشان توضیح داده شود. این بدان معنا است بیماران این حق را دارند کھ تک
شود، باید مضایقھ حق مربوطھ و دلیل آن برای بیمار شرح داده کھ ھر بار کھ حقی از بیمار مضایقھ می

گردد شان ثبت میشود. ھمچنین، باید بیماران را از محتوای آنچھ در خصوص مضایقھ حقوق در پرونده
 .865.3، قسمت .C.C.R 9. مطلع ساخت

تک موارد مضایقھ حقوق بیمار باید در پرونده درمانی وی ثبت گردد. این مستندسازی باید ھر بار کھ تک
، مستندات مضایقھ حقوق 865.3، قسمت .C.C.R 9شود، بالفاصلھ انجام بگیرد. پیرو حقی مضایقھ می

 باید شامل موارد زیر باشد:

 تاریخ و زمان مضایقھ؛  -
 مضایقھ شده؛ حق -
ھای متضمن محدودیت کمتر، کھ بررسی یا امتحان شده دلیل موجھ برای مضایقھ حق شامل شیوه -

 است؛
 روز ادامھ یافتھ است؛ 30تاریخ بررسی، اگر مضایقھ بیش از  -
 امضای متخصص مسئول مرکز یا نماینده وی کھ اجازه مضایقھ حقوق را صادر کرده است. -

 اعاده حقوق

 9گردد، باید بھ محض برطرف شدن دلیل موجھ، آن حق مجدداً اعاده گردد. مادامی کھ حقی مضایقھ می
C.C.R. و بعد از آن، کارکنان موظف ھستند ھر مورد مضایقھ را در پرونده  865ھای طبق قسمت

د از شود، کارکنان بای. وقتی حقی مضایقھ می5326قسمت  WICدرمانی بیمار ثبت و پیگیری کنند. 
 ھای مدیریت رفتاری کھ متضمن کمترین محدودیت است استفاده کنند.روش

این بدان معنا است مرکز موظف است بھ صورت مستمر ارزیابی کند آیا ھمچنان دلیلی موجھ برای مضایقھ  
ھای خودش بھ دلیل نگرانی از حقوق وجود دارد یا نھ. اگر، بھ عنوان مثال، حق بیمار برای پوشیدن لباس

صت بدھند تا ثابت کند آسیب زدن وی بھ خود مضایقھ شود، کارکنان موظف ھستند بھ وی چندین بار فر
 ھای خودش را بدون آسیب زدن بھ خود بپوشد.تواند لباسکھ می

 تماس با مدافع حقوق بیمار
، (PRA, Patients' Rights Advocate)بیماران این حق را دارند کھ با یک مدافع حقوق بیماران 

تواند در می PRA. 5325قسمت  WIC، مالقات و خدماتی را از او دریافت کنند. PRAیا بھ اختصار 
مستقل  PRAھای درمانی موجود مطلع سازد. خصوص حقوق بیمار بھ وی آموزش دھد و وی را از گزینھ

 کند، و فقط نماینده منافع و مصالح بیمار است.از ھر مرکز یا کارکنان بالینی کار می

ریافت کمک و راھنمایی با توانید برای دھای درمانی خود پرسشی دارید، میاگر درباره حقوق یا گزینھ
در مرکز خود یا درخواست  PRAتوانید یا از طریق تماس مستقیم با یک دفتر تماس بگیرید. می PRAیک 



 

، PRAدسترسی پیدا کنید. ھنگام کار با  PRA، بھ یک PRAاز کارکنان جھت برقراری ارتباط شما با 
ھایی کھ دارید با وی گفتگو ه کلیھ دغدغھاین حق را دارید کھ بھ صورت خصوصی با او مالقات و دربار

 نمایید.

اداره حقوق بیماران «توانید با استفاده از اطالعات تماس زیر با نیستید، می PRAاگر قادر بھ تماس با یک 
 تماس بگیرید.» کالیفرنیا

California Office of Patients’ Rights 
1831 K Street 

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

  



 

ھای ما تکمیل کنید و نظر ما مایل بھ شنیدن نظرات شما ھستیم! لطفاً فرم نظرسنجی زیر را درباره نشریھ
 [تکمیل فرم نظرسنجی] ویید!خود را درباره کیفیت کار ما بگ

فرم درخواست تماس بگیرید یا یک  800-776-5746برای دریافت کمک و مشاوره حقوقی، با شماره 
(ویژه کالیفرنیای شمالی)  916-504-5800را تکمیل کنید. برای ھمھ اھداف دیگر، با شماره  مکبرای ک

 (ویژه کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید. 8000-213-213یا شماره 

گردد؛ برای مشاھده فھرست کامل از چندین منبع تأمین می Disability Rights Californiaبودجھ  
 /http://www.disabilityrightsca.orgاداره، بھ نشانی تأمین کنندگان بودجھ این 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html. .مراجعھ فرمایید 

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
https://goo.gl/fssd0G
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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