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 خیارات عالج الصحة السلوكیة للمراھقین
       رقم السجل الطبي       اسم المريض 

 13تراوح أعمارھم بین یجب إخطار أولیاء األمور أو األوصیاء الذین یسعون إلى إجراء تقییم أو عالج للصحة العقلیة أو تعاطي مواد اإلدمان للمراھقین الذین ت 
الذي بدأتھ األسرة   عاًما، بجمیع خیارات العالج المتاحة قانونًا. ویشمل ھذا العالج الذي بدأه المراھقون (العالج الذي بدأ سابقًا بشكل ثانوي)، والعالج  17و

یة الوصول إلى عالج الصحة السلوكیة  من إمكان  HB 1874، یوسع 2019كما أنھ ابتداًء من یولیو (العالج الذي بدأه ولي األمور سابقًا)، وااللتزام الالإرادي.  
لتشمل خدمات العالج في العیادات الخارجیة واإلرشادات المتعلقة   RCW 71.34 للمراھقین، من خالل التوسع في أسلوب العالج الذي بدأتھ األسرة بموجب

 مكن اإلفصاح عنھا لولي األمر أو الوصي أو مقدم خدمة الصحة السلوكیة دون الحصول على موافقة المراھق. بالمعلومات التي ی 

 ) RCW 71.34.500-530( العالج الذي بدأه المراھقون 
ً                                                                          عام ا أن یطلب إجراء تقییم لمرضى الصحة العقلیة وعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدما 17و 13یمكن لمراھق یتراوح عمره بین  ن في العیادات الخارجیة أو    

اد اإلدمان المرضى المقیمین دون الحصول على موافقة ولي األمر. وإذا وافق المرفق على الحاجة إلى عالج مرضى الصحة العقلیة أو اضطرابات تعاطي مو
 إذا وافق األخصائي المسؤول عن المرفق على الحاجة  في العیادات الخارجیة، فیمكن تقدیم الخدمات إلى المراھق. كما یجب أال یتم قبول المرضى المقیمین إال

ً                                                                              عام ا، فیجب الحصول على موافقة ولي األمر أو موافقة الوصي المعتمد للحصول على العالج   13إلى عالج المریض داخل المرفق. وبالنسبة لقاصر عمره دون    
 داخل المرفق. 

 ) RCW 71.34.600-670( العالج الذي بدأته األسرة 
وح  األمر أو الوصي أو زوج األم أو زوجة األب أو ذوي القرابة أو مقدم الرعایة أو أي قریب آخر أو فرد مصرح لھ، إحضار المراھق الذي یترایجوز لولي 
ً                                                                                                        عام ا إلى أي مرفق للتقییم والعالج الخاص بالصحة العقلیة، أو مستشفى، أو مرفق للمرضى المقیمین، أو برنامج عالج اض 17إلى  13عمره بین  طرابات    

كان المراھق یعاني تعاطي مواد اإلدمان المعتمد، طلب إجراء تقییم للصحة العقلیة أو تقییم الضطرابات تعاطي مواد اإلدمان من خالل أخصائي لتحدید ما إذا 
ال یمكن أن یستغرق التقییم بشأن إعداد من اضطرابات الصحة العقلیة أو تعاطي مواد اإلدمان، وھو بحاجة إلى عالج داخل المرفق أو في العیادات الخارجیة. و

ساعة. كما ال یشترط الحصول على موافقة المراھق إما على تقییم الصحة العقلیة أو اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان لمرضى  72المرضى المقیمین أكثر من 
 . RCW 71.34.020(25)(a) ویرجى االطالع على تعریف جدید لولي األمر العیادات الخارجیة أو المرضى المقیمین.

ال یلتزم أي مقدم خدمة بتقدیم عالج ألي مراھق بموجب بنود العالج الذي بدأتھ األسرة. إال أنھ ال یكون رفض المراھق الموافقة على   یرجى مالحظة ما یلي: 
 العالج ھو األساس الوحید لقرار المرفق برفض تقدیم الخدمات. 

 ت الخارجیة والعالج المكثف لمرضى العیادات الخارجیةالعالج الذي بدأته األسرة لمرضى العیادا
ً                                                              عام ا یعاني من اضطرابات الصحة العقلیة أو تعاطي مواد اإلدمان، وأنھ  17إلى  13إذا تم تحدید ذلك من قبل األخصائي أن المراھق الذي یتراوح عمره بین    

للمراھق من خالل العالج الذي بدأتھ األسرة. ویحدد العالج الذي بدأتھ األسرة أنھ یجوز  , فیمكن تقدیم ھذه الخدمات العالج في العیادات الخارجیةفي حاجة إلى 
جلسة من جلسات عالج اضطرابات الصحة العقلیة و / أو اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان لدى المراھقین   12لولي األمر الوصول والموافقة على ما یصل إلى 

یجب على أخصائي تقدیم الخدمات لمرضى العیادات الخارجیة إخطار المراجع المتعاقد مع ھیئة الرعایة الصحیة  أشھر. كما  3مع أخصائي محدد خالل فترة  
  45ساعة األولى من الخدمات األولیة في إطار العالج الذي بدأتھ األسرة، ومرة أخرى كل   24بأن المراھق قد بدأ تلقي العالج في العیادات الخارجیة خالل الـ 

ً         یوم ا طوال ف  أشھر. وبعد انتھاء فترة العالج، یجب أن یوافق المراھق على العالج اإلضافي مع نفس مقدم الخدمة في العیادات الخارجیة.     3ترة   

 العالج الذي بدأته األسرة للمرضى المقیمین 
ً                  عام ا یعاني من اضطرا  17إلى  13إذا تم تحدید ذلك من قبل األخصائي أن المراھق الذي یتراوح عمره بین  بات الصحة العقلیة أو تعاطي مواد اإلدمان، وھناك   

أن المراھق   حاجة طبیة للعالج داخل المرفق، قد یطلب ولي األمر أو الوصي حجز المراھق للحصول على العالج. وإذا كان برنامج المرضى المقیمین یعتقد
مراجع المتعاقد مع ھیئة الرعایة الصحیة بأنھ تم قبول المراھق للحصول  إخطار ال یحتاج إلى حجزه للحصول على العالج، فیجب على مرفق المرضى المقیمین

ساعة من انتھاء التقییم. أما إذا كان برنامج المرضى المقیمین یرى أن المراھق یجب أن یتم  24على العالج في إطار العالج الذي بدأتھ األسرة في غضون  
مین إخطار ھیئة الرعایة الصحیة أن یتم استكمال إجراء المراجعة للحاجة المستمرة لعالج المرضى  أیام، فیجب على برنامج المرضى المقی  7حجزه ألكثر من 
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وز خمسة أیام بعد المقیمین. ویجب إخطار المراھق من خالل المرفق بحقھ أو بحقھا في تقدیم التماس إلى المحكمة العلیا لخروجھ من المرفق في موعد ال یتجا
ً              یوم ا من مراجعة   30أن یتم خروج أي مراھق یحصل على العالج بموجب ھذا الفصل من مرفق المرضى المقیمین في غضون انتھاء المراجعة. كما یجب    

اءات االلتزام المراجع المتعاقد مع ھیئة الرعایة الصحیة ما لم یتم قبول المراھق في الوضع االختیاري أو یبدأ األخصائي أو جھة التصدي لألزمات بإجر
 جب ھذا القسم. الالإرادي بمو

رضى المقیمین، إذا حددت مراجعة المراجع المتعاقد مع ھیئة الرعایة الصحیة أن المراھق لم یعد یستوفي المعاییر الطبیة للحصول على العالج الخاص بالم
ر أو الوصي والمرفق یعتقدان أنھ من ساعة. وفي ھذه الحالة، إذا كان ولي األم  24فیجب إخطار ولي األمر أو الوصي على الفور وخروج المراھق في غضون 

ة الرعایة            ً                                                                                                                 الضروري طبی ا أن یبقى المراھق للحصول على العالج داخل المرفق، فإن المرفق سیحجز المراھق حتى الیوم القضائي الثاني بعد مراجعة ھیئ
ً                ویمكن أیض ا تقدیم خدمات  . RCW 13.32A.191ـ                                                                                    ً    الصحیة. كما سیسمح ھذا لولي األمر أو الوصي بتقدیم طلب التماس الفئة المعرضة للخطر وفق ا ل         

 .(DCYF)) من خالل إدارة شؤون األطفال والشباب والعائالت RCW 13.32A.040المصالحة األسریة (

ً                  یجب خروج المراھقین الذین یدخلون مرفق المرضى المقیمین في إطار العالج الذي بدأتھ األسرة، من المرفق فور ا بناء  على طلب مكتوب من        ً  ولي األمر.                                                                                                    

 ) RCW 71.34.700-795العالج الالإرادي (
ً                      ً                                                                               عام ا أو أكثر یمثل احتماال  إللحاق ضرر جسیم بھ أو باآلخرین، یعاني من إعاقات بالغة وقد یكون في حاجة إلى عالج   13إذا كان المراھق البالغ من العمر    

ً                                               الصحة العقلیة فور ا أو تعاطي مواد اإلدمان للمرضى المقیمین، ویرفض  ساعة لتمكین  12المراھق الموافقة على الدخول طواعیة، فقد یتم حجزه لمدة تصل إلى                 
ھة التصدي لألزمات أن                                                                                                                ً          جھة التصدي لألزمات من تقییم المراھق لاللتزام الالإرادي المحتمل. وفي حالة عدم توفر بدائل عالج اختیاریة أو أقل تقیید ا، وتحدد ج

جسیم بھ أو معاق بشكل خطیر، كنتیجة الضطراب في الصحة العقلیة أو تعاطي مواد اإلدمان، فیمكن حجز المراھق في                     ً           المراھق یمثل احتماال  إللحاق ضرر 
دارة االنسحاب  المرفق. كما قد ال یخضع إال المراھق فقط لاللتزام الالإرادي للحصول على عالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان في حالة توفر مرفق آمن إل 

                                                              ً       ً           رار أو برنامج معتمد لعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان ولدیھ مكان ا مناسب ا للمراھق.وتحقیق االستق

فحصھ من قبل أخصائي   إذا كان المراھق قد تم إدخالھ بالفعل إلى مرفق عالجي للعنایة بالصحة العقلیة أو تعاطي مواد اإلدمان للمرضى المقیمین، فیمكن أن یتم 
ساعة لتحدید ما إذا كان یجب متابعة إجراءات المحكمة الخاصة بااللتزام  24تعاطي مواد اإلدمان والموظفین في غضون اضطرابات الصحة العقلیة أو 

ساعة، باستثناء عطالت نھایة األسبوع واإلجازات. كما أنھ خالل   72الالإرادي أم ال. وبموجب قانون العالج الالإرادي، یمكن حجز المراھق في البدایة لمدة 
ً                                 وقت، قد یقدم المرفق التماس ا إلى المحكمة بحجز المراھق لمدة ھذا ال ً        ً                                                                 یوم ا إضافی ا، في حالة اعتقاد ضرورة الحصول على مزید من العالج. وفي نھایة الـ   14                            

ً                یوم ا، قد یقدم المرفق التماس ا لمدة تصل إلى  14                         ً ً                                   یوم ا من العالج اإلضافي للمرضى المقیمین. 180      

، عن طریق تقدیم إخطار إلى  71.05.201                                                                   ً     ألزمات المراھق، فیمكن لولي األمر أو الوصي طلب مراجعة القرار، وذلك وفق ا لـ إذا لم تحجز جھة التصدي ل 
 المحكمة وتقدیم نسخة من تقریر جھة التصدي لألزمات و / أو المالحظات. 

  ً                                                             ید ا، وال یتبع شروط ھذا الخروج أو حكم المحكمة، أو تدھورت أفعالھ                                     ً                                            إذا تم خروج المراھق من المستشفى وفق ا للخروج المشروط أو بحكم محكمة بدیل أقل تقی  
عالج  بشكل ملحوظ، فیمكن تقییم المراھق واحتجازه من قبل أحد جھات التصدي لألزمات ونقلھ إلى مرفق تقییم وعالج المرضى المقیمین للحصول على

ً          ر أو برنامج عالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان المعتمدة، إذا كان المرفق متاح ا ولدیھ  الصحة العقلیة أو إلى مرفق آمن إلدارة االنسحاب وتحقیق االستقرا                                                                        
لصحة السلوكیة     ً       ً                                                                                                              مكان ا مناسب ا للمراھق لعالج اضطراب تعاطي مواد اإلدمان. وللحصول على مزید من المساعدة أو االستفسارات، یرجى االتصال بخط أزمات ا 

 المحلیة الخاص بك.
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 عة اإللزامیة الخاصة بمقدمي الخدمة لمراجإخطارات ا 
ج  ساعة من قبول العالج الذي بدأتھ األسرة، یجب على مقدم الخدمة إخطار المراجع المتعاقد مع ھیئة الرعایة الصحیة، أو مكتب إدارة العال 24في غضون 

 206-859-6432أو عبر الفاكس اآلمن على رقم   fitreporting@fitadministration.comالذي بدأتھ األسرة، أو عبر البرید اإللكتروني اآلمن على 

 یجب أن یشمل اإلخطار ما یلي: 

 االسم وتاریخ المیالد •
 تاریخ قبول العالج الذي بدأتھ األسرة أو تغییر الوضع إلى العالج الذي بدأتھ األسرة  •
 ا المراھق، و م فیھالمقاطعة التي یقی  •
 نوع التأمین •

 
یوًما یستمر العالج في العیادات الخارجیة أو العیادات الخارجیة المكثفة، یجب على مقدم الخدمة إرسال   45یوًما من دخول المراھق، وكل   14 - 7بین 

 : المعلومات التالیة إلى متعھد ھیئة الرعایة الصحیة لمراجعة الضرورة الطبیة

 خول ورقة واجھة الد   •
 مذكرة تقییم التشخیص  •
 ملخص الخروج  •

 
تم تقدیم إخطار كتابي وشفھي فیما یتعلق بخیارات العالج المتاحة للمراھق.  

 التاریخ   توقیع ممثل المرفق  التاریخ  توقیع ولي األمر / الوصي 

                

 على توقیع ولي األمر / الوصي أو اإلقرار.لحصول تعذر ا 

 سبب عدم التوقیع: 

      

 التاریخ  توقیع ممثل المرفق 

        

 
 للحصول على مزيد من المعلومات حول العالج الذي بدأته األسرة، يرجى االتصال بـ:

HCAFamilyInitiatedTreatment@hca.wa.gov 

 
 التحدیثات

 : 2020مارس   17
 تغییر جھة االتصال للدخول والمراجعات إلى:  •

أو عبر الفاكس اآلمن  tadministration.coming@fifitreportعبر البرید اإللكتروني اآلمن على  ،مكتب إدارة العالج الذي بدأتھ األسرة
 . 206-859-6432على رقم 
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