የባህሪ ጤና አስተዳደር

የአካል ጉዳተኛን ሰው በፈቃደኝነት የማስገባት ማመልከቻ
የአካል ጉዳተኛ በፈቃደኝነት ለማስገባት ይህ ማመልከቻ በሁለት (2) የምስክር ወረቀቶች መቅረብ አለበት- MDH ቅጽ #2B ከሐኪሙ፣ ከስነልቦና ባለሙያው ወይም አእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባልሙያው የምስክር ወረቀት ጋር መቅረብ አለበት (በጤና-አጠቃላይ አንቀጽ፣ §10611፣ የተብራራ የሜሪላንድ ኮድ)።

ለ ርእሰ አስተዳደር የ፥
የተቋም ስም

በጤና-አጠቃላይ አንቀጽ §10-611 የተብራራ እና የተሰጠኝ (በዚህ ፎርም በስተጀርባ ያለውን ሕግ ይመልከቱ) የተብራራ የሜሪላንድ ሕግ
በተሰጡት ድንጋጌዎች መሠረት የአእምሮ ችግርን ለመንከባከብ ወይም ለማከም አገልግሎት መስጫ ቦታዎ በፈቃደኝነት ለማስገባት በዚህ
አመለክታለሁ።
_________________________________________________
የአመልካች ስም ታትሟል

_____________________________________________
የአመልካች ፊርማ

_________________________________________________
አድራሻ

_____________________________________________
የልደት ቀን

__________________________________________________
ስልክ ቁጥር

_____________________________________________
ቀን
ጊዜ

የግለሰቡ ሞግዚት ስም: ______________________________________________________
አድራሻ_______________________________________________________

___________________________

ከተማ፣ ግዛት፣ ዚፕ

ስልክ ቁጥር

የሜሪላንድ የጤና ክፍል አገልግሎቶች እና መርሃግብሮች በአድልዎ አልባ መሠረት እና በ 1964 በሲቪል መብቶች ሕግ አርዕስት VI ደንብ መሠረት ጋር
በሚጣጣም መልኩ ይሰጣሉ። አድልዎ የተፈጸመበትን ማንኛውንም አቤቱታ በጽሑፍ ከ Director, Behavioral Health Administration, Spring
Grove Hospital Center, 55 Wade Avenue, Catonsville, MD 21228 እና Office of Civil Rights, U.S. Department of Health and
Human Services, 150 S. Independence Mall West, Suite 372, Philadelphia, PA 19106-3499 ሊቀርብ ይችላል።
የአካል ጉዳተኛ የፈቃደኝነት ምዝገባ ማመልከቻ በዚህ ቅጽ ላይ መሆን አለበት (ጤና-አጠቃላይ አንቀጽ፣ §10-611(B)(1))

ገጽ 1 ከ 2
MDH #4A (ጥቅምት1፣ 2018 የተሻሻለው)

የጤና አጠቃላይ አንቀፅ
§10-611። በግለሰብ ማመልከቻ
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(1)
(2)
(3)

በዚህ ክፍል ውስጥ የሚከተሉት ቃላት አመላካች ትርጉም አላቸው።
የአካል ጉዳተኛ ሰው በ § 13–101 የርስት እና ንብረት እና መተማመኛ አንቀጽ ውስጥ የተገለፀው ትርጉም አለው።
የግለሰቡ ሞግዚት” ማለት በአርዕስት 13፣ ስር የተደነገገው የአካል ጉዳተኛ ሰው ሞግዚት ነው
ንዑስ ርዕስ 7፣ ክፍል II የርስት እና ንብረት እና መተማመኛ አንቀጽ፥
(4)
የአእምሮ ችግር” በዚህ ንዑስ ርዕስ § 10–620 ላይ የተገለፀው ትርጉም አለው።
አንድ የአካል ጉዳተኛ ግለሰብ ለአካል ጉዳተኛ ግለሰብ የፈቃደኝነት ምዝገባ ማመልከቻ መሙላት የሚችለው፥
(1)
የአካል ጉዳተኛ ግለሰቡ መደበኛ የሆነ የጽሁፍ ማመልከቻ ስለ የአካል ጉዳተኛው ግለሰብ የግል
መረጃ የያዘ እና በአስተዳደሩ በሚፈለገው ቅፅ ላይ ያለ፥ እና
(2)
በዚህ ክፍል ንዑስ ክፍል (c) እስከ (e) መሠረት ፣ ወይ አንድ ሀኪም እና አንድ የሥነ ልቦና ባለሙያ፣ ሁለት
ሐኪሞች ፣ ወይም ሀኪም እና አእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባለሙያ ይህን ያረጋግጣሉ።
(i)
አካል ጉዳተኛው በፈቃደኝነት ለማስገባት ማመልከቻ የማስፈፀም አቅም እንዳለው አለው፥ እና
(Ii)
የአካል ጉዳተኛ ሰው፣ በዚህ ስር የተዘረዘሩትን ሁለቱንም መስፈርቶች በፈቃደኝነት ለማስገባት
እና ከተቋሙ እንዲወጣ የሚጠየቅበት ሂደት ይረዳል።
(1)
በዚህ ክፍል ንዑስ ክፍል (b) የአካል ጉዳተኛን በፈቃደኝነት ለማስገባት የሚያገለግል የምስክር ወረቀት መሆን ያለበት፥
(i)
የምስክር ወረቀቱ በሚፈርም በሀኪሙ ፣ በስነ-ልቦና ባለሙያው ወይም አእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና
ባለሙያው የግል ምርመራ ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት፥ እና
(ii)
በሕግ ወይም ደንብ የጤና ፀሐፊ በሚያስተዳድረው ዓይነት መሆን አለበት።
(2)
ሕጎቹ እና ደንቦቹ ቅጹን የሚከተለውን አስተያየት እንዲያካትት ማስገደድ አለባቸው፥
(i)
የአካል ጉዳተኛ ሰው የአእምሮ ችግር እንዳለበት፣
(ii)
የአእምሮ ችግር ለመንከባከብ ወይም ለመታከም ተጋላጭ ነው፥
(iii)
የአካል ጉዳተኛ ሰው ሕክምናው የሚጠይቀውን ባህርይ ይገነዘባል፥ እና
(iv)
የአካል ጉዳተኛ ሰው በተቋሙ እንዲቆይ ለማድረግ ቀጣይነት ያለው ማረጋገጫ መስጠት ይችላል።
የአንድ የምስክር ወረቀት ምርመራው፣ የምስክር ወረቀቱ ከመፈረሙ በፊት
ከ 1 ሳምንት በላይ ከተደረገ የምስክር ወረቀቱ ለማስገባት መጠቀም አይቻልም።
አንድ የምስክር ወረቀት የማይሰራው በሀኪሙ፣ በስነ-ልቦና ባለሙያው ወይም አእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባለሙያው
የምስክር ወረቀቱን የሚፈርመው ከሆነ፥
(1)
በንብረት ባለቤትነት ተቋም ውስጥ በባለቤትነት ወይም በካሳ በኩል የገንዘብ ጥቅም ካለው፣ እና መቀበል
በንብረት ባለቤትነት ተቋም የአካል ጉዳተኛ ለሆኑ አካላት የሚፈለግ ከሆነ፣ ወይም
(2)
በደም ወይም በጋብቻ፣ ከአካል ጉዳተኛ ግለሰቡ ወይም ከአካል ጉዳተኛ
ግለሰቡ ሞግዚት የሚዛመድ ከሆነ።
አንድ ተቋም በዚህ ክፍል ስር አንድን አካለ ጉዳተኛ ግለሰብ ላያስገባ ይችላል ካልሆነ በስተቀር፥
(1)
በዚህ ክፍል በንዑስ ክፍል (c) መሠረት እንደተረጋገጠ የአካል ጉዳተኛ ግለሰቡ መስፈርቱን ያሟላል
በዚህ ክፍል ንዑስ ክፍል (ለ) (2) ስር ፤ እና
(2)
የአካል ጉዳተኛ ሰው እንዲለቀቅ መጠየቅ ይችላል።
(1)
በዚህ ክፍል ንዑስ ክፍል (c) ውስጥ ካሉ ገደቦች በተጨማሪ፣ አንድ የመንግሥት ተቋም
ዕድሜው 65 ወይም ከዛ በላይ ለሆነ የ ግለሰብ፣ በ የአዛውንት ጤንነት ግምገማ ቡድን
ለአካል ጉዳተኛ ግለሰቡ ፍላጎት በቂ የሆነ ምንም ዓይነት አነስተኛ የጣልቃ-ገብነት ዓይነት እንደሌለ ካልተወሰነ በስተቀር መቀበል የለበትም።
(2)
በ የአዛውንት ጤንነት ግምገማ ቡድን ውሳኔ ምክንያት ተቀባይነት ካጣ፣ ቡድኑ የሚከተሉትን ያጠናቅቃል፥
(I)
የአካል ጉዳተኛውን እና የአካል ጉዳተኛውን ሰው ሞግዚት ማሳወቅ፣ እና
(ii)
የአካል ጉዳተኛ ግለሰቡ አነስተኛ ገዳቢ የሆነውን የ
የአዛውንት ጤንነት ግምገማ ቡድን ለግለሰቡ ፍላጎቶች በቂ ይሆናል ብሎ ያገኘውን የእንክብካቤ ወይም የሕክምና ዓይነት እንዲያገኝ
ቡድኑ ይረዳል።
ተቋሙ በዚህ ክፍል ስር ወደ ተቋሙ የገባ የአካል ጉዳተኛ ግለሰብን ሞግዚት ያሳውቃል፥
(1)
የአካል ጉዳተኛው ወደ ተቋሙ እንደገባ፣ እና
(2)
የአካል ጉዳተኛው ከተቋሙ እንዲለቀቅ ከጠየቀ
በፈቃደኝነት የገባው።
በማንኛውም ጊዜ አንድ ተቋም በምክንያታዊነት የአካል ጉዳተኛው በፈቃደኝነት መስፈርቶችን
በዚህ ክፍል ስር ለማስገባት አያሟላም ብሎ ካመነ ተቋሙ የአካል ጉዳተኛውን አካል ይለቃል።
(1)
የአካል ጉዳተኛው የመግቢያ ሁኔታ ወደ የግዴታ ግቤት ተቀይሯል ከዚህ
ንዑስ ርዕስ ክፍል III መሠረት በማጣጣም።
(2)
ያለፈቃደኝነት ቁርጥ ገስጋሽ ሂደት ተካሂዷል።
በዚህ ክፍል ስር በካል ጉዳተኛ የተደረገ የፈቃደኛ ማስገባት ማመልከቻ መሻር የሚከተሉትን አያደርግም፥
(1)
በግለሰቡ ሞግዚት ላይ የተሰጡትን መብቶች ፣ ግዴታዎች ወይም ኃላፊነቶች አይቀንስም በ § 13–708
የርስት እና ንብረት እና መተማመኛ አንቀጽ፣ ወይም
(2)
በሰውዬው ሞግዚት ላይ ማንኛውንም ተጨማሪ ኃይል ወይም ስልጣንን አያስተላልፍም፣ ኃይልን በማካተት ወይም
የአካል ጉዳተኛውን ወደ አዕምሯዊ ተቋም የማስገባት ስልጣን፣ ፍርድ-ቤቱ ለግለሰቡ
ሞግዚት በ § 13–708 የርስት እና ንብረት እና መተማመኛ አንቀጽ፣ ስር ካልሰጠው በስተቅር።
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