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 پیشگفتار

شاایال ویدبک می باشااد. پرسااتاری، نوشااته   روان( کتاب  2020چاپ هشااتم ) ومسااکتاب حاضاار ترجمه بخ   
مخاطبان این کتاب را دانشااجویان، دان  آموگتگان، اساااتید و صاااحبنشران رشااته پرسااتاری و گرای  های آن 

باشاد. هرچند ملل  جام  و کاما بوده و دانشاجویان ساایر رشاته های گروه علوم پ شاکی نی  می توانند از آن می
 بهره ببرند.

ه، تشااخیی یا درمان هیک کساای نیساات. بیماران و افراد نیازمند مرا بت  گ ین طرح معاینیاملال  این کتاب ج
های روانشاناگتی بایساتی توسات متخصاصاان امر معاینه و تحت درمان  رار گیرندا در این بین بایساتی بررسای و 

یخبه دارویی،  ر اشاناگت منحصار به فرد هر بیمار با توجه به سان، وزن، جنس، وضاعیت فعلی و تاریخبه  بلی، ت
ناشار یا   تایج آزمایشاات و تسات های تشاخیصای و عواما منحصار دیگر که مختی فرد بیمار اسات، انجام شاود.ن

اند  پرساتاری برای شخی گا  اراهه نکرده مترجمان در این کتاب هیبگونه توصایه پ شاکی یا روانش شاکی و روان
اران و نه ناشاار یا مترجم بهداشااتی و بیم  تبو این کتاب صاارفا یک مرج  علمی جام  اساات. متخصااصااان مرا 

 مسئول رفتار و  ضاوت گوی  هستند.

با توجه به رشاد و پیشارفت بسایار ساری  علوم پ شاکی و اطالعات بهداشاتی، تمای  حرفه ای مساتقا تشاخیی های  
ا بت  ر مطبی، اندیکاسایون ها، انتخاب و دوز بندی مناسا  داروها و گ ینه های درمانی مزم اسات و متخصاصاان 

بخصاو  روان پرساتاران بایساتی از مناب  مختل  و بخصاو  کتاب حاضار به عنوان یک منب  جهانی   بهداشاتی و
 جام  کمک بگیرند.

مساااها حقو ی و اگال ی روان پرسااتاری، سااود و فقدان و ساایکا  این کتاب به بحث نشری در مورد   ومسااجلد  
پرداگته  کودک آزاری و ساالمند آزاریاز جمله   تنساوگواری، عصابانیت، گصاومت و گشاونتا ساوا رفتار و گشاو

اسات. اگتالمت روانی و درمان های آنها در جلدهای بعدی کتاب منتشار گواهد شاد. توصایه می شاود که چهار 
 جلد بعدی کتاب را تهیه و ملالعه نمایید.

 آمنه پیراینده   -ی فاطمه حاصل
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 مسائل حقوقی و اخالقی

 مساها حقو ی و اگال ی  -1فصا 

 

 
 پس از ملالعه این فصا فراگیر بایستی بتواند:

 دهد. ی را شرحروانش شکحقوق مددجو در بخ    .1

 .اسازی و رسترنت مددجویان را بشناسدمشکالت حقو ی و اگال ی مرتبت با جد .2

 معنی استاندارد مرا بت را شرح دهد. .3

 شایعترین انواع شبه جرم در محیت بهداشت روان را توصی  کند. .4

 مؤلفه ها و اج ای  صور در کار را شرح دهد. .5

 پرستاری را نام ببرد. روان –ن ری بهداشت رواحرفه ای پرستامساها اگال ی مرتبت در عملکرد  .6
 ش

 اهداف یادگیری



 2  یجار یو عاطف یبهداشت روان: مشکالت اجتماع یپرستار

 

 اگالق ▪
 مرا بت یاستانداردها ▪
 استقالل ▪
 و دسته انباره ▪
 (یری)گوشه گ ان وا ▪
 جراحت یا آسی  ▪
 تجاوز ▪
 کاذب  حبس ▪
 یدار  گویشتن ▪
 ییسرپا یاجبار   درمان ▪
 راستگویی ▪
 جرم شبه ▪
 عدالت ▪

 (یشناس یفهعلم اگالق )وظ ▪
 علّیت ▪
 غفلت ▪
 تبه کاری غیر ▪
 (یی)کاربرد گرا  ییگرا فایده ▪
 یحرفه ا  صور ▪
 ندهکن یدکمتر تهد محیت ▪
 یاگال   معضا ▪
 یفهوظ نقض ▪
 نیکوکاری ▪
 وظیفه ▪
 هشدار دادن وظیفه ▪
 وفاداری ▪

 مقدمه 

موساساات،  در گذشاته مددجویان مبتال به بیماری روانی از حقوق معدودی برگوردار بودند و در معر  نگهداری در 
یماران و تغییرات  وانین  ب  تصاادیح حقوق   1970را بخوانید(. در دهه   1ند )فصااا انبار و برگورد غیرانسااانی  رار می گرفت 

مورد توجهات حقو ی و  انونی مرتبت با  حاکم بر تعهدات موج  بهبود حقوق مددجویان گردید. در این فصااا به بحث در 
 می پردازیم. ایج بر محیت های مرا بت بهداشت روان حاکم است،  بهداشت روان و مساها اگال ی که بلور ر 

 توجهات حقوقی

 مربوطهحقوق مددجویان و مسائل 
مند  مددجویان دریافت کننده مرا بت بهداشاااتی روان از تمامی حقوق مدنی تخصااایی یافته به عوام مردم بهره

اداماه بحاث می شاااود( وجود دارد. این    هساااتناد باه اساااتتناای حح ترک بیماارساااتاان در مواردی کاه تعهاد ال امی )در
یا دریافت نمایند و به دلخواه مال اتی نداشاااته    الدارند درمانی را رد کنند، پسااات مهر موم شاااده ارسااا  مددجویان حح

لباس( بایساتی براسااس دمیا  ابا تشاخیی و مساتند باشاد. این  باشاند. هر گونه محدودیتی )از  بیا پسات، مال اتی،  
از  بیا پرساااتار اولیه یا تیم درمان که به   یا شاااخی  یم تصااامیم گیرنده مددجو می تواند بگیرد تصااامیمات را دادگاه

 محلی و ملی بستگی دارد. متال آن عبارتست از: اتمقرر 

 واژه های کلیدی
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مددجویی که امکان گودکشای دارد نمی تواند کمربند، بند کف  یا  یبی داشاته باشاد زیرا ممکن اسات از این   ▪
 تفاده کند.ا الم برای آسی  به گود اس

برای مدتی  اسات ممکن اسات کننده گا  وضاعیت تهاجمی پیدا کرده   مددجویی که بعد از بازدید یک مال ات ▪
 از مال ات آن شخی گا  جلوگیری شود.

مددجویی که به کسی در گارج از بیمارستان تلفن تهدید آمی  می زند ممکن است فقت تحت نشارت اجازه تلفن   ▪
 عیت وی بهتر شود.داشته باشد تا زمانیکه وض
مواد را تدوین  اصااول تدارک بهداشاات روان و گدمات درمان سااوا مصاار   1(APAانجمن روانش شااکی آمریکا )

اف  بیماران، مراک  درمانی زیادی دسااتورالعما حقو ی مربوب به گود را براساااس کرده اساات. ایالت ها، گروه های مد
 شده است.  گالصه  1-1کادر در بتال به بهداشت روان این اصول تدوین کرده اند. مواد حقو ی بیماران م

 ماران ی ب   ی خالصه حقوق اساس  1- 1کادر  
 ی همه مرا بین، گ ینه های درمانی موجود، رویه های تجدید نشر و شکایت م ایا، تخص   ملل  شدن از  ▪
 داشتن محیلی با کمترین محدودیت برای لحاس شدن نیازهای آنها  ▪
 محرمانه بودن  ▪
 مرا بت دهنده حح انتخاب   ▪
 شخی ثالث تعیین شود درمان توست متخصصان و نه پرداگت کنندگان   ▪
 برابری و عدالت  ▪
 عدم تبعیض  ▪
  ایا در محدوده طرح بیمه م ایا ه م کلی  ▪
 درمانی که بیشترین محافشت و م ایا را داشته باشد  ▪
 فرآیندهای بازنگری درمان منصفانه و معتبر  ▪
صاور یا ه مسائول هر گونه صادمه ای هساتند که در اثر بی کفایتی،  برگورد با متخصاصاان و پرداگت کنندگانی ک ▪

 تصمیمات بدون توجیه بالینی رخ داده است

 تری غیر داوطلبانهسب
بیشااتر مددجویان بصااورت ارادی و داوطلبانه در محیت های بسااتری پذیرش می شااوند و بدین معنی اساات که  
گواهان درگواسات درمان بوده و با بساتری شادن موافقت کرده اند. هرچند بعضای از مددجویان گواهان بساتری شادن 

می گذراند مگر مواردی که برای گواساات مددجو احترام دریافت درمان نیسااتند. متخصااصااان مرا بت بهداشااتی به  و 
گود یا دیگران گلرناک باشااند )برای نمونه، تهدید کننده باشااند،  صااد گودکشاای داشااته یا برای دیگران گلرناک 

ری شااده اند در تعهد تسااهیالت مرا بت باشااند(. مددجویانی که علیرغم میا و اراده گود و تحت شاارایت فوق بساات

 
1 American Psychiatric Association 
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گلری برای گود یا دیگران نداشاته باشاند.  وانین ایالت ها در مورد فرآیند الت ام  ند تا زمانیکه دیگر روانش شاکی هسات
ایالت آمریکا چنین  وانینی مشاابه اسات. الت ام مدنی یا بساتری شادن غیرارادی موج    50مدنی متفاوت اسات اما در 

می شاود. هرچند ساایر حقوق ه دوسات داشاته باشاد(  جو برای آزادی )توانایی ترک بیمارساتان در زمانی کتقلیا حح مدد
 مددجویان به  وت گود با ی می ماند.

سااعت در تساهیالت روانش شاکی حبس کرد تا زمانیکه جلساه   72تا    48در موا   اورژانس شاخی را می توان از 
بسایاری از ایالت   برای درمان طی یک دوره مشاخی تایید یا رد گردد. دردادرسای انجام شاده و تعهد وی به تساهیالت  

 وانین مشابهی برای تعهد مددجویان معتاد که با مشکا آسی  به گود یا دیگران تحت نفوذ مواد مراجعه می کنند،  ها
 وجود دارد.

 آزادی از بیمارستان
بیمارسااتان را برای گود محفوس دارند مگر   مددجویانی که به دلخواه در بیمارسااتان بسااتری شااده اند، حح ترک

گلر داشاته باشاند. آنها می توانند درگواسات ترگیی مکتوب را امضااا کرده و علیرغم   برای گود یا دیگران  زمانی که
توصایه پ شاکی از بیمارساتان ترگیی شاوند. اگر مددجویی که گودش بساتری شاده و احتمال گلر برای گودش یا  

ای حبس مددجو واسات الت ام مدنی بر گواسات ترگیی را امضااا کند، روانش شاک می تواند درگدیگران دارد و برگه در 
 برگال  میل  را بدهد تا زمانی که دادرسی انجام شده و در این مورد تصمیم گیری شود.

ان مددجویان متعهد در بیمارساتان که دارو گرفته و نسابتا ساری  بهبود می یابند و دیگر گلری برای گود یا دیگر 
رگیی دارو می گیرند یا زمانی که مجددا ز مددجویان بعد از تنداشااته باشااند، واجد شاارایت ترگیی هسااتند. بعضاای ا

تهدید کننده، متخاصام یا گلرناک می شاوند. درمانگران بهداشات روان بلور ف اینده ای از نشر حقو ی برای ا دامات  
  عیت باعث منازعه و بحث بیشااتری در مورد بساات الت امجنایی چنین مددجویانی مساائول و متهم می شااوند، این مو 

 اک شده است.مدنی مددجویان گلرن

 درمان سرپایی اجباری
ماددجویاان را مل م می کناد کاه بعاد از آزادی از بیماارساااتاان و ورود باه    1اجبااری   سااارپاایی   درماان درماان  اانونی یاا 

ن شاااما مصاار  داروهای تجوی  شااده، حضااور در جامعه به صااورت اجباری در ا دامات درمانی شاارکت کنند. این درما 
مرا بت بهداشااتی برای پیگیری درمان، شاارکت در برنامه ها یا گروه های درمانی مشااخی  وی یت اراهه دهنده   رارهای  

شاده می باشاد. چها و شا  ایالت و منلقه کلمبیا در ایامت متحده دارای  وانینی برای این نوع درمان سارپایی اجباری  
.م ایای ( TAC, 2018) امی ندارند ن درمان سارپایی ال  الت های کانکتیکات، مریلند، ماسااچوسات و تنسای  انو هساتند. ای 

درماان اجبااری شااااماا کوتااهتر بودن مادت ا اامات بساااتری در بیماارساااتاان، گرچاه این بیمااران ممکن اسااات مکررا  در 
رای گود یا دیگران گلرناک در نشر گرفته می بیمارسااتان بسااتری شااوندا کاه  ریسااک مرد و میر مددجویانی که ب 

 
1 Mandatory Outpatient Treatment 
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بانی جنایت شادن توسات دیگرانا اسات. به عالوه، پس از سارمایه گذاری مالی اولیه، درمان  محافشت مددجو از  ر شاوندا 
 سرپایی ال امی نسبت به ا امت اجباری تکراری در بیمارستان، ه ینه اثربخ  تر است. 

 
 ء کنند برای ترخیص امضا علیرغم توصیه پزشک، درخواست کتبی مددجویان داوطلب درمان می توانند  

درمان ساارپایی اجباری را گاهی او ات آزاد کردن مشااروب یا الت ام ساارپایی می نامند. درمان ساارپایی به دسااتور 
دادگااه یکی از رایجترین احکاام در بین مبتالیاان باه بیمااری روانی شااادیاد و مقااوم اسااات کاه بلور غاالا  و مکرر باا 

ساتند. این حالت پشاتیبان این ایده اسات که به تماس ه  ساساات بهداشات روان، رفاه اجتماعی و سایساتم  ضاایی درمو
این افراد فرصات های متعددی برای رعایت داوطلبانه توصایه های درمانی سارپایی داده شاده اسات و درمان به دساتور 

 ,Kisely, Campbell, & O'Reilly)ناموفح باشاد دادگاه زمانی در نشر گرفته می شاود که اینگونه تالش ها مکررا   

ی از حقوق مدنی برگوردارند و نباید بی دلیا و . نگرانی دادگاه از این اسااات که مددجویان مبتال به اگتالل روان(2017
این اساات که زمانی که درمان به دسااتور  بدون توجیه مل م به شاارکت در کاری گال  میا آنها شااوند. نگرانی دیگر

شاد، توسات شامار ف اینده ای افراد این حکم اساتفاده گواهد شاد. هرچند چنین اف ایشای نباید رخ دهد.  دادگاه مجاز
قو ی داشاته و مساتحح محافشت در مقابا افراد دارای تاریخبه مصار  نکردن داورهای گود که ممکن جوام  نی  ح

 عه تبدیا شوند، هستند.است به تهدید برای جام

 والیت قهری و والیت حقوقی
انتصاااب ولی حقو ی یا ولی  انونی یک فرآیند متفاوت از تعهد مدنی اساات. کسااانی که شاادیدا ناتوان یا معلول 

، ناتوانی و عدم صااالحیت آنها مشااخی می شااود، توانایی فراهم کردن غذا، لباس و مسااکن برای گودشااان  هسااتند
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به نف  گود عما کنند، ممکن اسات به انتصااب   مزم ندارند، نمی توانند مناف  گود را حفظ کرده وحتی در حضاور مناب  
نیاز داشاته باشاند. در اینگونه موارد دادگاه شاخصای را برای عما به عنوان ولی  انونی   2یا ومیت حقو ی  1ومیت  هری

گاه انه، نوشتن چک، عقد  رارداد را انجام می تعیین می کند که مسئولیت های شخی از  بیا امضای رضایت نامه آ
مساتل م امضااا کردن اسات )از  جوی دارای ولی  هری حقوق گود برای عقد  رارداد یا توافح نامه حقو ی که دهد. مدد

 بیا ازدواج یا رهن و وام( را از دسااات می دهد. این روی بسااایاری از فعالیت های روزمره که معموم شاااخی عادی 
جای مددجو حر  می زند، پرساتار بایساتی رضاایت ، تاثیر دارد. از آنجایی که ولی  هری یا گاردین بمتوجه آن نمی شاود

به شاخصای اطالق می شاود که توسات دادگاه برای   3در بیشاتر ایالت های آمریکا ولی حقو ی نامه یا اجازه وی را بگیرد.
ت چاک نااتوانی ماددجو، پرداگات  مادیریات شااائون ماالی ماددجو منصاااوب شاااده بااشاااد. این می تواناد شااااماا دریاافا

دجو به ولی دن و دادن پول جیبی مددجو باشاد. در بعضای ایالت ها مدیریت شائون مالی مدصاورتحسااب ها، گرید کر 
 هری ساشرده می شاود. هرچند بعضای جاها بین ولی  هری و ولی حقو ی تمای  گذاشاته و مسائولیت ا دامات مالی به  

 وکیا حاکم بر موضوعات مالی نی  نام برده می شود.عهده ولی حقو ی است که تحت عنوان 

 محیط با کمترین محدودیت
و محیلی مناسااا  تحت درمان  رار گرفته و   4دودیتمح کمترین با  محیطمددجویان حح دارند که در یک 

این  بحث شاد، بسایار حیاتی است.   4و  1نیازهای آنها مرتف  شاود. این مفهوم برای جنب  موساساه زدایی که در فصاول  
اگر بتوان وی را در محیت سارپایی یا گانه گروهی درمان کرد.  بدین معنی اسات که مددجو مجبور نیسات بساتری شاود

ین معنی اسات که مددجو بایساتی عاری از هر گونه رساترنت )بساتن مددجو( یا من وی و جدا کردن تحت  همبنین بد
ساتانداردهایی برای رساترنت و جداساازی مددجو به  درمان باشاد مگر اینکه ضارورت داشاته باشاد. کمیسایون الحا ی ا

ساال یکبار همراه  2اینکار معموم هر  ان بخشای از رویه های مجوزدهی گود تدوین کرده و به روز رساانی می کند.  عنو 
با دفترچه آموزشی مجوزدهی انجام می شود که به موسسات و سازمان هایی که به دنبال مجوز هستند داده می شود. 

 اینصورت این استانداردها را می توان گریداری کرد.در غیر 

ی برای محادود کردن آزادی یاا باازداری اعماال مساااتقیم نیروی فی یکی باه شاااخی بادون اجاازه و   5رساااترنات
زمانی رخ می  رسترنت انتاتیت حرکت وی می باشاد. نیروی فی یکی ممکن اسات انساانی یا مکانیکی یا هر دو باشاد. 

اساتفاده از    رسترنت اکایتکا .  حبس می کنند  ی مددجو را گرفته و وی را در یک اتاقدهد که پرسانا بصاورت شاخصا
تجهی ات اساات که معموم مک دساات و پای مددجو به پایه های تخت بسااته می شااود تا از تهاجم فی یکی مددجو از  

  بیا لگد زدن، مشت زدن یا کشیدن مو جلوگیری شود.

 
1 Guardianship 
2 Conservatorship 
3 Conservator 
4 Least Restrictive Environment 
5 Restraint 
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 جداسازی )حبس( مددجو 

 فا شااده و تجهی ات ایمنی  داوطلبانه مددجو در اتاق های مخصااو  با درببس غیر  نوعی ح  1جداسااازی
قیم بصاری اسات. بخاطر ایمنی مددجو معموم تخت و تشاک به زمین پیک شاده اسات.  پنجره یا دوربین برای پای  مسات

منی از دساااترس  ربند، کبریت و غیره بخاطر احتیاطات ایهر گونه شااای تی  یا بالقوه گلرناک متا  لم، شااایشاااه، کم
ی موج  کاه  تحریک، محافشت دیگران از تهاجم مددجو، پیشاگیری از  شاود. جداسااز مددجو دور نگاهداشاته می  

حریم گصااوصاای برای مددجو می شااود. هد  فرصاات دادن به مددجو برای اکتساااب   تخری  اموال و فراهم شاادن
 یجانی است.کنترلی جسمی و ه-مجدد گود

  تهاجم بوده و برای گودش یا  جاز اسات که مددجو در شار نت یا جداساازی فقت زمانی م اساتفاده کوتاه مدت از رساتر 
را بخوانید(. اساتفاده از   11رد کردن مددجو ناموفح باشاد )فصاا دیگران گلرناک باشاد و تمامی روش های دیگر گونسا

رمانگر مساتقا دارای مجوز ارزیابی چهره به چهره مددجو توسات یک د رساترنت و جداساازی برای مددجویان بالم مساتل م  
سااعت یکبار، ثبت بررسای و    4سااعت پس از آن، دساتور پ شاک هر   8نت یا جداساازی و هر  پس از رساتر   سااعت   1در طی  

ت سااع   2سااعت یکبار و نشارت د یح بر مددجو اسات. در ببه ها دساتور پ شاک بایساتی هر   2یا    1رساتار هر شاناگت پ 
نشر هر گونه آساای  و جراحت  ددجو را از  ساااعت انجام شااود. مددجو بایسااتی م   4هر   یکبار تجدید شااود و ارزیابی رو در رو 

نا بایساتی بلور مداوم مددجوی تحت رساترنت را پای  بررسای کرده و در صاورت نیاز ا دامات مزم را به عما آورد. پرسا
اساازی شاده اسات در چند باشاد. مددجویی که جد   1به    1به مددجو    کنند و در طول مدت رساترنت بایساتی نسابت پرساتار 

ساتار نیاز دارد و ساشس توسات وساایا صاوتی تصاویری پای  می شاود. پرساتار وضاعیت پوسات پر   1به    1   سااعت اول به پای 

 
1 Seclusion 
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ون دسات و پا )مددجوی تحت رساترنت(، ساالمت عاطفی هیجانی و آمادگی مددجو برای تو   جداساازی یا  و گردش گ 
کن اسات در وضاعیت  اروها که مم ا بایساتی به د ت از نشر عوار  جانبی د ترنت را بررسای می کند. همبنین مددجو ر رسا

ا   مسائول بایساتی غذا، مایعات، فرصات های اورژانس با دوز بام به مددجو داده باشاند، بررسای می کند. پرساتار یا مر 
بایساتی مددجو را از    ا اجرا و ثبت کند. هر چه ساریعتر پرسانا اساتفاده از دساتشاویی و توالت طبح سایاسات و رویه موساساه ر 

ین کاه  یا گاتمه ان وا یا رساترنت اساتفاده گواهد شاد، ملل  ساازند. معیارها ممکن اسات  که برای تعی معیارهای رفتاری  
ضاالنی و  ا توانایی مددجو در ابراز منلقی احسااساات و نگرانی های گود، اجتناب از تهدید کالمی، کاه  تن  ع شاام 

از پرسانا می توانند یکی از اندام  شاد، دو نفر سااعت رساترنت با   2تا    1ر مددجو به مدت کنترل باشاد. اگ - نشاان دادن گود 
کنترلی مددجو  - ار برای ادامه بررساای و شااناگت رفاه و گود های وی را برای حرکت و ورزش باز کنند. تماس مکرر پرساات 

رساترنت ا دامی بازیافت کننده   هم می شاود که به مددجو اطمینان دهد که مزم اسات. همبنین فرصاتی برای پرساتار فرا 
ساعت  24پس از آزاد شدن مددجو از جداسازی یا رسترنت، جلسه توضیح مختصر به مددجو در طی  نبیه نیست.  اسات و ت 

 مزم گواهد بود. 

یا جداساازی مددجو عصابانی یا  پرساتار بایساتی از گانواده مددجو نی  حمایت کند، زیرا ممکن اسات در اثر رساترنت  
و اساتفاده از رساترنت یا جداساازی در نتیجه آن رفتارها فتار مددجو  شاند. توضایح د یح و با احتیاب و کاما ر شارمساار با

اسات، اینگونه بحث ها مساتل م داشاتن رضاایت نامه امضااا شاده افشاای اطالعات  اهمیت دارد. اگر مددجو فرد بالغی 
گاهانه امضااا شاده باسات. هرچند اگر مددجو گ مورد رای ملل  ساازی والدین یا ولی  هری در ردساال اسات، رضاایت آ

شاکالت  انونی یا  ه از رساترنت یا جداساازی مزم نیسات. اراهه اطالعات به گانواده می تواند به پیشاگیری از ماساتفاد
 اگالق حرفه ای کمک کند. همبنین گانواده را در امر درمان مددجو داگا می کند.

- گود آوردن مجدد  ان فراهم کردن فرصتی برای وی جهت بدستد  از جداسازی )حبس( مددجو در بیمارسته
ر متفاوتی نسابت به  کنترلی عاطفی و جسامی اسات. هرچند بیشاتر مددجویانی که محبوس شاده اند احسااساات و افکا

ترس را حین محبوس بودن  جداساازی دارند. مددجویان احسااس عصابانیت، ساردرگمی، گساتگی، هراس، بی یاوری و 
هسااتند را    "بد"یه اساات و پیام اینکه گیلی بوس شاادن تنبا گ ارش می کنند. آنها فکر می کنند محدر یک اتاق تنه

دریافت می کنند. بسایاری از مددجویان به روشانی دلیا محبوس شادن یا معیارهای گروج از آن را بخوبی نمی فهمند  
فکر می کنند که ساایر مداگالت از  طول کشایده اسات. به طور کلی مددجویان  و معتقدند که محبوس بودن آنها گیلی

ه  سااانا، وجود جایی برای آرام شااادن یا جیم زدن، وجود اعضاااای گانواده موج  کاه  یا رف  نیاز بتعاما با پر  بیا 
شااهد  محبوس شادن می شاود. مددجویانی که  بال محبوس نشاده اند، جداساازی و محبوس شادن ساایر مددجویان را

ی  می کنند. هرچند این  ه و گوب توصاابت تری متا کمک کنند، مرا بتی، منصاافانبوده اند، آن را با اصاالالحات مت
 را ابراز می کنند. "امیدوارم برای من اتفاق نیفتد"مددجویان آرزوی گود مبنی بر 
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 محرمانگی
ساات که توساات  انون محافشت و گصااوصاای نگاهداشااتن اطالعات بهداشااتی شااخی یکی از  وانین دولتی ا

این  انون رعایت حریم و وضاا  شااده اساات.   1996در سااال    1(HIPAAبیمه سااالمتی )  احتمامت و پاسااخگویی
 فشت از اطالعات بهداشتی فرد را تضمین کرده و جرایم نقض این  انون را مشخی کرده است.محا

هه کننادگان مرا بات بهاداشاااتی از برای تماامی ارا  2003آوریا    14از    HIPAAال امی شااادن رعایت  انون حریم 
نند، اجرایی شاد. مجازات مدنی )جریمه نقدی( و جنایی رداگت می کاد و ساازمان هایی که ه ینه مرا بت را پجمله افر 

ار وجود دارد. اطالعات بهداشااتی محافشت شااده هر گونه اطالعات  )حکم زندان( برای نقض حریم گصااوصاای بیم
شناسایی است. پرونده های بهداشت الکترونیک است که فرد از طریح آن  ابا بهداشتی شفاهی، مکتوب یا به شکا  

 تحت  وانین رعایت حریم گصوصی از محافشت گا  بیشتری برگوردار هستند.  مصر  مواد روان و

عاده ای معتقادناد کاه سااایااسااات هاای  ااط  رعاایات محرماانگی ماان  همکااری بین مرا بات دهنادگاان و گاانواده هاا 
. رعایت  انون حریم گصاااوصااای در محیت جامعه موج  کاه  ارتباب و (Mork, Price, & Best, 2016)اسااات 

مرا بات بیماار و  مشاااارکات بین اراهاه دهنادگاان و بین مرا بین گاانوادگی شاااده اسااات کاه ممکن اسااات تااثیر منفی بر  
ای مددجویان و گانواده آنها و  م بر باشااد. برنامه های آموزشاای در مورد مقررات حری  همبنین حقوق گانواده ها داشااته

 وع بحران می تواناد باه کااه  این مشاااکالت  همبنین بر راری گت ارتبااطی بااز بین ماددجویاان و گاانواده  باا از و
اده ها حس مشاارکت ترس وابساتگان می تواند ساودمند باشاد و به گانو کمک کند، گرچه کنار آمدن مساتقیما با دیسا

 بجای طرد شدن بدهد.

 خاص ثالثدادن به اش  وظیفه اطالع
یا اطالع دادن اساات که براساااس تصاامیم دادگاه عالی   2اسااتتناا حح محرمانگی مددجو مساائله وظیفه اگلار

ن تصاامیم، شااد. در نتیجه ای ( ایجاد2-1کادر ) 3کالیفرنیا در پرونده تاراسااو  در مقابا ریجنتس از دانشااگاه کالیفرنیا
گاه ساازند، حتی اگر ایان بهداشات روان وظیفه دارند اشاخادرمانگر  ن    ثالث  ابا شاناساایی را از تهدیدهای مددجو آ

تهدیدها در طی جلساه درمانی ملرح شاده باشاد که در هر صاورت اسارار محساوب می شاود. طبح تصامیم تاراساو ،  
ر جاهای تهدید به شخی ثالث را اجرا می کنند. این  انون د بسیاری از ایالت های آمریکا  انون وظیفه اطالع گلر یا

ممکن "بعضای در  انون گود بیان کرده اند که درمانگر  مختل  متفاوت اسات. بعضای از ایالت ها آن را اجباری کرده و 
ن مورد اگلار دهد. اگر در ایالت یا جایی این  انون وضاا  یا اجرایی نشااده باشااد، دادگاه منلقه بایسااتی در ای "اساات

 تصمیم بگیرد.

 
1 Health Insurance Portability and Accountability Act 
2 Duty to warn 
3 Tarasoff vs. Regents of the University of California 



 10  یجار یو عاطف یبهداشت روان: مشکالت اجتماع یپرستار

 ( 1976)   ا ی فرن ی از دانشگاه کال   جنتس ی مقابل ر پرونده تاراسوف در   2- 1کادر  

دانشااجویان فوق لیسااانس از دانشااگاه کالیفرنیا، پروساانتیت پادر با زن جوانی به نام تاتیانا تاراسااو  به یکی از   1969سااال  
. وی  در از یک روانشاناس در دانشاگاه درگواسات مشااوره کردمدت کوتاهی نام د شاد. پس از اینکه رابله کوتاه تمام شاد، پا
بعد از برگشاتن  از برزیا در پایان تابساتان بکشاد. روانشاناس به درمانگر اطمینان داد که  صاد دارد دوسات دگتر گودش را 

نشر می رساید   با پلیس دانشاکده تماس گرفت، آنها نی  پادر را حبس و بازجویی کردند. ساشس وی را بخاطر اینکه منلقی به
بعد و کمی بعد از   ساااو  ن دیک نشاااود و ادعا کرد به وی آسااایبی وارد نمی کند. دو ماهآزاد کردند، وی تعهد داد که به تارا

به  تا رساید. والدین وی از دانشاگاه کالیفرنیا شاکایت   1969اکتبر   27برگشات وی از برزیا، تاتیانا تاراساو  توسات پادر در 
اگلار می داد. دادگاه عالی کالیفرنیا نتیجه گر می بایساات به دگتر آنها در مورد تهدید تاراسااو  کرده، مدعی شاادند درمان

 ر با در گلر  رار گرفتن عموم لغو می شود.گرفت که حفظ اسرا

 زمان تصمیم گیری در مورد اگلار به شخی ثالث، درمانگر بایستی تصمیم گود را بر مبنای یکی از موارد زیر بگیرد:

 ای دیگران گلرناک است؟دجو بر آیا مد ▪

 روانی جدی است؟ آیا گلر حاصا بیماری ▪

 آیا گلر جدی است؟ ▪

 اجرای تهدید دردسترس است؟آیا اب ار و امکان  ▪

 آیا گلر دارای هد   ابا شناسایی است؟ ▪

 آیا  ربانی در دسترس است؟ ▪

د دارد زن گود را بکشااد،  برای متال، اگر مردی که در تسااهیالت روانش شااکی پذیرش میشااود، ابراز کند که  صاا
من می گواهم  با "رش بگوید:  لعی و روشان اسات. هرچند اگر دارای پارانویا هنگام پذیوظیفه اگلار دادن به زن   

از اینکه آنها مرا بکشاند، آنها را بکشام، به شارب آنکه اطالعات دیگری ندهد، شاخی ثالتی وجود ندارد که مزم باشاد 
 توسات روانش شاک یا درمانگر مورد وظیفه اگلار دادن به شاخی ثالث معمومگیری در  . تصامیم "به وی اگلار بدهیم

 در محیت های سرپایی گرفته می شود.  بهداشت روان دارای صالحیت

 دفاع از دیوانه
اسات که در آن دیوانه یا مجنون دارای معنای    1یکی از مسااها حقو ی که با منازعه همراه بوده اسات، دفاع از دیوانه 

هم به یک جنایت گناهکار نیسات زیرا آن شخی کنترلی بر  ت ی اسات اما تعری  پ شاکی ندارد. این ادعا که شاخی م حقو  
یااا  اااعااده  را  ااانااون  کاانااد،  را درک  گااود  عاامااا  بااودن  اشااااتااباااه  تااوانااد  نااماای  یااا  ناادارد  گااود  رفااتااار  و   اعاامااال 

یا جنون گناهکار  لمداد نمی شاود. درک   می نامند. و تی شاخی این معیارها را داشاته باشاد، به دلیا دیوانگی  2ام ناوثن 
اع دیوانه این اساات که این مدافعه زیاد اسااتفاده می شااود و معموم موفح اساات، که شااخی متهم به جنایت عموم از دف 

 
1 Insanity Defense 
2 M’ Naghten Rule 


