
   
بهداشت  روانی
  

حقوق  بيماران  

  Alice Washington, 2004 	     (MOSAIC FOREST)   جنگل  موزائيک

بيماران  بهداشت  روانی  همان  حقوق  قانونی  که  توسط  قوانين  و  مقررات  اياالت  متحده  و  کاليفرنيا  برای  همه  
  .
مردم  تضمين  شده  است  را  دارا  می  باشند 

دريافت  کننده  خدمات  بهداشت   درک  کنيد  و  متناسب  با  گوناگونی  
فرهنگی  و  نيازهای  خاص   


• حق  نگهداشتن  و  استفاده  از  مايملک 
شخصی  خويش  شامل  وسايل  مورد  	

استفاده  در  دستشويی   

• حق  دسترسی  به  فضای  نگهداری  	 

شخصی  برای  استفاده  شخصی  
خويش   


• حق  نگهداشتن  و  خرج  کردن  مبلغ   
معقولی  از  پول  خود  برای  انجام  

خريدهای  جزئی  

• حق  دسترسی  معقول  به  باجه  های   
تلفن  جهت  انجام  و  دريافت  تماس 
های  محرمانه  يا  درخواست  انجام 

چنين  تماس  هايی  از  جانب  خويش  

• حق  دسترسی  به  وسائل  نوشتن  نامه   
و  مهر  و  حق  ارسال  و  دريافت  نامه

های  باز  نشده   

• حق  پوشيدن  لباسهای  دلخواه  خويش 

• حق  تعامل  اجتماعی،  شرکت  در 
فعاليت  های  اجتماعی،  ورزش  
فيزيکی  و  بهره  مندی  از  فرصت

های  تفريحی   

• حق  ديدن  همه  روزه  مالقات   

کنندگان   

• حق  مالقات  با  و  بهره  مندی  از   
خدمات  يک  وکيل  مدافع  حقوق  
بيماران  که  هيچگونه  مسئوليت  

پزشکی  يا  اجرائی  مستقيم  يا  
غيرمستقيمی  در  قبال  شخص  

  :
شما  حقوق  ذيل  را  دارا  می  باشيد 
روانی  ندارد   


• حق  محترم  شمرده  شدن،  حفظ  حريم     • حق  بهره مندی  از آزادی  مذهبی  و   
خصوصی  شما  و  مراقبت  انسانی   


• حق  رها  بودن  از  آسيب  شامل   
محدوديت  های  فيزيکی،  داروها،  

انزوا،  سوء  استفاده  و  يا  قصور  
غيرضروری  يا  بيش  از  اندازه  زياد	   

• حق  دريافت  اطالعات  در  خصوص   
معالجه  خويش  و  حق  مشارکت  در 	 

برنامه  ريزی  طرح  معالجه  ای  
خويش   


• حق  رضايت  دادن  به  انجام  معالجه،   
مگر  آنکه  يک  مورد  اورژانسی  

تعريف  شده  توسط  قانون  و  يا  يک  
وضعيت  قانونی  عدم  صالحيت  

وجود  داشته  باشد 	  
-

• حق  بهره  مندی  از  خدمات  بيمار 
محور  تعيين  شده  جهت  برآوردن  

اهداف،  نيازهای  گوناگون،  نگرانی  
ها،  قوت  ها،  انگيزه  ها  و  ناتوانی  

های  شخصی  شما   

• حق  بهره  مندی  از  خدمات  معالجه   

ای  که  توانائی  شما  جهت  بيشتر  
مستقل  بودن  را  افزايش  می  دهند 	  


• حق  درخواست  مراقبت  ها  و   
معالجات  پزشکی   


• حق  بهره  مندی  از  خدمات  و   
اطالعات  به  زبانی  که  می  توانيد  

آزادی  انجام  فعاليت  های  مذهبی  

• حق  شرکت  در  طرح  های  آموزشی   

عام  الحمايه  مناسب   

• حق  آزاد  و  رها  بودن  از  اقدامات   

پرخطر   
 	• و  همه  حقوق  ديگر  مطابق  با  قوانين  

يا  مقررات   

جهت  کسب  اطالعات  بيشتر،  با  وکيل  مدافع  
محلی  خويش   حقوق  بيماران  بخش
 (کانتی )

تماس  بگيريد:  

  
وکيل  مدافعين،  لط فًآ آدرس  و  شماره  تلفن 

خويش  را  اينجا  قرار  دهيد      

I   
F YOU ARE UNABLE TO CONTACT YOUR LOCAL COUNTY 

PATIENTS’ RIGHTS ADVOCATE, YOU MAY CONTACT:    

California Office of Patients’ Rights

1831 K Street, Sacramento, CA 95811-4114

(916) 504-5810, http://

www.disabilityrightsca.org/Department of 

Health Care Services

Mental Health Services Division 
Ombudsman  (800) 896-4042 or 
Email: mhombudsman@dhcs.ca.gov 

mailto:mhombudsman@dhcs.ca.gov
www.disabilityrightsca.org/Department



