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Đạo Luật Baker được đặt theo tên của bà Maxine Eldridge Baker, 

cựu dân biểu Quận Dade trong Hạ Nghị Viện Florida, người đã tài trợ và 
đấu tranh cho điều luật này trong bảy năm trước khi được thông qua vào 
năm 1971 và thi hành vào năm 1972.  Bà Baker tin rằng các điều luật về 
Sức Khỏe Tâm Thần trước đây của Florida (trước năm 1971, không có sự 
thay đổi đáng kể trong gần một thế kỷ) tước đi sự tự do của những người 
có vấn đề về sức khỏe tâm thần vì buộc họ phải vào các cơ sở tâm thần và 
làm giảm quyền được hưởng mọi quyền lợi pháp lý ngay cả khi không có 
dấu hiệu cho thấy họ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc những người khác.   
 

Những người mắc bệnh tâm thần có quyền được đối xử đàng hoàng 
mà không chậm trễ hoặc không tính tới khả năng không thể chi trả, sự 
chấp thuận rõ ràng hoặc chấp thuận sau khi biết thông tin, việc điều trị 
nhân đạo và lành nghề (điều trị y tế, hướng nghiệp, giao tiếp xã hội, giáo 
dục và phục hồi) phù hợp với nhu cầu của người đó, quyền giao tiếp với 
những người khác (gặp trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua thư) và báo cáo 
hành động ngược đãi, quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử nếu họ là các 
cử tri hội đủ điều kiện, quyền giữ đồ dùng cá nhân (kể cả quần áo) nếu họ 
được coi là an toàn và không bị cấm vì các lý do sức khỏe, quyền được 
tòa án xem xét hồ sơ để xác định việc giam giữ quý vị hoặc việc từ chối 
các quyền hạn hoặc đặc quyền của quý vị có hợp lý hay không (luật bảo 
thân), lập kế hoạch xuất viện và điều trị, quyền không bị nhân viên lạm 
dụng tình dục, quyền có người đại diện, quyền giữ kín thông tin riêng tư và 
1quyền không phải chịu các vi phạm về quyền hạn hoặc quyền lợi theo 
Đạo Luật Baker.   
 

Đạo Luật Baker mô tả các điều kiện trong đó một người mắc bệnh 
tâm thần (hoặc người được coi như là mắc bệnh tâm thần) có thể bị buộc 
phải tham gia một buổi khám cưỡng chế tại một bệnh viện hoặc cơ sở 
kiểm soát khủng hoảng ở địa phương.  Bệnh nhân cần đến sự bảo vệ của 
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Đạo Luật Baker phải là người gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người 
khác do mắc bệnh tâm thần và không muốn hoặc không có khả năng chấp 
thuận tự nguyện điều trị.  Buổi khám cưỡng chế có thể kéo dài tới 72 giờ 
và có thể được đề xướng bởi: 
 

Vợ/chồng, người giám hộ, họ hàng thân thích, nhà cung cấp dịch vụ 
đích thân biết chứng bệnh bị cáo buộc là tâm thần của bệnh nhân đó, 
muốn nộp bản chứng thệ/đơn đề nghị, trong đó giải thích lý do tại 
sao nên khám cưỡng chế bệnh nhân đó.  Nếu người điền đơn không 
phải là họ hàng thân thích hoặc nhà cung cấp dịch vụ, đơn xin phải 
do ba người lớn điền.  Nếu bệnh nhân phải khám cưỡng chế là trẻ vị 
thành niên, cha mẹ, người giám hộ/bảo hộ hợp pháp hoặc một nhà 
cung cấp dịch vụ phải điền đơn.  Phải nộp đơn tại văn phòng Lục Sự 
Tòa Án trong quận nơi người bị cáo buộc là mắc bệnh tâm thần đó 
cư trú. 

 
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tin rằng bệnh nhân hội đủ 
các điều kiện của Đạo Luật Baker và viên chức thi hành luật pháp 
đưa bệnh nhân đến cơ sở nhận dịch vụ. 

 
Viên chức thi hành luật pháp tin rằng bệnh nhân hội đủ các điều kiện 
và đưa bệnh nhân đó tới cơ sở kiểm soát khủng hoảng.  

 
Vào bất cứ lúc nào trong thời gian khám 72 giờ, nếu thấy bệnh nhân 

không có nguy cơ gây tổn hại cho bản thân hoặc những người khác, bệnh 
nhân đó phải được thả.  Tuy nhiên, bệnh nhân có thể đồng ý điều trị nội trú 
thêm hoặc có thể được chuyển sang điều trị ngoại trú.  Nếu bệnh nhân 
không có khả năng hoặc không muốn đồng ý với nơi điều trị và việc chăm 
sóc nội trú thêm là cần thiết, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
có thể nộp đơn đề nghị  tiếp tục giữ bệnh nhân đó ở nơi cưỡng chế và một 
buổi điều trần về đơn đề nghị này sẽ được tổ chức trong vòng năm ngày.  
Một luật sư sẽ được chỉ định cho bất kỳ bệnh nhân nào là Đối Tượng trong 
Đơn Đề Nghị Đưa Vào Cơ Sở Cưỡng Chế.  Bệnh nhân có thể bị giữ 
(cưỡng chế) trong một cơ sở tới sáu tháng trong thời gian được điều trị 



tâm thần nếu tòa án, dựa trên lời khai chứng thực của chuyên gia, thấy 
rằng bệnh nhân cần điều trị cưỡng chế.   
 

Nếu bệnh nhân được thấy là không đủ năng lực để đồng ý điều trị, 
tòa án sẽ chỉ định một người giám hộ bảo vệ quyền lợi (Luật Florida 
394.4598) để ra các quyết định liên quan đến sức khỏe và sức khỏe tâm 
thần nếu vẫn chưa có phán quyết về tình trạng mất năng lực và bệnh nhân 
đó không có ai khác có thẩm quyền ra các quyết định này.  Người giám hộ 
bảo vệ quyền lợi phải tham gia khóa học đã được tòa án phê chuẩn trước 
khi thực thi bất kỳ thẩm quyền nào.  Người giám hộ bảo vệ quyền lợi sẽ 
được miễn nhiệm sau khi bệnh nhân rời nơi điều trị cưỡng chế sang điều 
trị tự nguyện hoặc sau khi rời khỏi nơi điều trị cưỡng chế.   


