
شارع  3853یقع مستشفى مقاطعة سان دییغو للطب النفسي في 
وھو بالقرب من مجمع الخدمات الصحیة التابع  روزكرانز.

وإلى الغرب مباشرة من روزكرانز وطریق باسیفیك  للمقاطعة.
 السریع، بالقرب من بلدة سان دییغو القدیمة.

 
وجھة المستشفى  35و 28و 9و 8تخدم مسارات الحافالت 

رة، وتتوقف بالقرب من زاویة كیرتز وروزنكرانز مقابل مباش
 المستشفى.

 
قطارات (محطة إلى محطة القطار (الترولي)  استخدامیمكنك أیًضا 

على بعد  ستوصلك، والتي (اولد تاون) لبلدة القدیمةالترولي) التابع ل
 مربع سكني واحد من المستشفى.

 
للمزید  4900-685 (619)أو  3004-233 (619)اتصل على 

 .والتروليمن المعلومات حول خدمات مسارات الحافالت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أرقام ھواتف مھمة
  8200-692 .……………مستشفى مقاطعة سان دییغو للطب النفسي

 ساعة) 24(مفتوح    
 A  .................... 692-8222وحدة طوارئ الطب النفسي، الوحدة

 C ........................... 692-8225وحدة تعافي األزمات، الوحدة 
 D ........................... 692-8227األزمات، الوحدة وحدة تعافي 

 8232-692 .............................................. إدارة المستشفى
 مساًء) 5صباًحا إلى  8(تفتح من اإلثنین حتى الجمعة،    

   HHSA ………………………….....  .. 692-5740صیدلیة 
 مساًء) 4:20صباًحا إلى  8(تفتح من اإلثنین حتى الجمعة،    

 5612-692 ........................................ مسؤول التأھل المالي
 1134-282 (619)              .......................................... المرضى م
 2233-479 (800)و              ................................................ 

 
 خط الوصول واألزمات 

 7240-724 (888)       ... ....... من مناطق االتصال المجاني في المقاطعة
 6992-641 (619)         .............. الھاتف النصي لذوي اإلعاقة السمعیة

 
 وكالة الصحة والخدمات البشریة  -مقاطعة سان دییغو 

 الخدمات الصحیة للمرضى المقیمین -ة خدمات الصحة السلوكی
 

HHSA:MHS-251 2/17/17  
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 مقاطعة سان دییغو
 مستشفى الطب النفسي

 
3853 Rosecrans Street 

San Diego, CA 92110-3115 
 

(619) 692-8200 
 

 مقاطعة سان دییغو 
 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة 

 الخدمات الصحیة للمرضى المقیمین



 مقدمة حول المستشفى
 

) ھو مستشفى SDCPHمستشفى مقاطعة سان دییغو للطب النفسي (
وھو عبارة عن منشأة  مستقل للطب النفسي یعمل بتمویل من القطاع العام.

لسلوكیة في مغلقة ویمثل أحد عناصر الرعایة المستمرة لخدمات الصحة ا
یھدف المستشفى إلى توفیر التقییم النفسي والعالج  مقاطعة سان دییغو.

الفطن القائم على التدخل في األزمات للمقیمین البالغین من مقاطعة سان 
ویتمثل ھدف المستشفى في مساعدة المرضى على التعامل مع  دییغو.

قدم إلى أزمات الصحة الذھنیة، ووصولھم إلى مرحلة االستقرار، والت
 مستوى رعایة أقل تقییًدا.

 

 
 نبذة حول المستشفى

 
 الدخول

 
یقوم الدخول إلى  یمكن إدخال األفراد إما طوًعا أو بشكل إجباري.

، وھو قانون في (LPS)المستشفى على قانون النترمان بیترس شورت
إلدخال شخص إلى  والیة كالیفورنیا ینظم الحجز النفسي اإلجباري.

من تحدید ما إذا كان مصاًبا باضطراب ذھني ویمثل  المستشفى، ال بد
خطًرا على نفسھ أو اآلخرین، و/أو ما إذا كان عاجًزا بشكل خطیر (ال 
 یمكنھ توفیر الطعام أو الثیاب أو المسكن لنفسھ بسبب اضطراب ذھني).
ینبغي أن یفي المرضى الذین یدخلون المستشفى بشكل طوعي بنفس 

 المعاییر.
 

رارات المتعلقة بالدخول إلى المستشفى في وحدة طوارئ الطب یتم اتخاذ الق
 النفسي من المستشفى بواسطة أطباء نفسیین معتمدین أو مؤھلین من النقابة.

یمكن إحالة األشخاص الذین یحتاجون إلى الرعایة وال یفون بمعاییر دخول 
 المستشفى إلى موارد أخرى في المجتمع. 

 
 العالج

 
وبیولوجي نفسي اجتماعي، وإعادة تأھیل؛ یترأس  باستخدام نموذج طبي،

عاملین اجتماعیین وممرضات ومعالجي  یتضمنفرق العالج طبیب نفسي و
 ترفیھ وأخصائیي تغذیة وصیادلة.

 
 (CRU)تشغل المستشفى خدمات رعایة مستمرة تشمل وحدة التعافي 

لخدمات المرضى المقیمین البالغین الحادة ووحدة طوارئ الطب النفسي 
یشمل العالج استخدام تقنیات  . (EPU)لالستقرار والتدخل في األزمات

لتحسین مھارات كل فرد في إدارة أدویتھ الخاصة وفھم وإدراك أعراضھ 
 لألفراد یتم تقدیم استشارات الدعم وتطویر مھارات اجتماعیة محسنة.

 مرضى حسب المالئم.ال

 
 الصیدلیة

 
دییغو بجوار المستشفى مباشرة  التابعة لمقاطعة سان HHSAتقع صیدلیة 

وتوفر الصیدلیة األدویة لكل  في مجمع الخدمات الصحیة التابع للمقاطعة.
لمرضى اإلسعاف  وكذلك(CRU) من المرضى المقیمین في وحدة التعافي

تحتفظ خدمات الصیدلیة بمخزون من  في وحدة طوارئ الطب النفسي.
مان تلقي عمالئنا لض Medi-Calأحدث األدویة المعتمدة في وصفات 

 أعلى مستوى من الرعایة الدوائیة.
 

 العمل مع أسرة المریض
 

عندما یكون األمر ممكًنا، یعمل أعضاء طاقم المستشفى عن قرب مع أسرة 
وتتم دعوة أفراد أسرة المریض أو المقربین منھ إلى االجتماعات  المریض.

كما تتوفر مجموعة دعم أسري أسبوعیة  األسریة بإذن من المریض.
 خلق عالقة داعمة بین المریض واألسرة.لوتشمل مشاركة األسرة  لألسر.

كما توفر المستشفى الدعم لغیر المشاركین في الرعایة المتواصلة للمریض 
 وتساعد على تثقیفھم فیما یتعلق بالمرض الذھني والمشاكل المرتبطة بھ.

ة یمكن أن تساعد في الوقایة من الحاجة إلى إدخال وُیعَتَقد أن مشاركة األسر
 المریض إلى المستشفى الحًقا.

 
 مغادرة المستشفى والرعایة الالحقة

 
یمثل التخطیط لمغادرة المستشفى جزًءا ھاًما من الرعایة المتواصلة التي 

وتقع مسؤولیة ھذا األمر بشكل رئیسي على طاقم  تبدأ مع التقییم األولّي.
تماعي مع آراء آخرین من الطاقم السریري المشاركین في العمل االج

وطبًقا ألحكام دائرة خدمات الرعایة الصحیة في  رعایة المریض.
لیتوافق كالیفورنیا، سیتم عالج المرضى عند مستوى الرعایة األدنى تقییًدا 

تتم إحالة المرضى إلى كل الموارد المجتمعیة  مع قدرتھم على األداء.
  المالئمة.

 
 لتأھل الماليا

 
ال یتم رفض عالج أي  ومع ذلك ھناك رسوم مقابل خدمات المستشفى.

یمكن أن یكون المرضى ذوو الموارد  شخص بسبب عجزه عن الدفع.
أو  Medicareأو  Medi-Cal للقبول علىمؤھلین ان یكونو المحدودة 

یعتمد سداد فاتورة المستشفى  .Medi-Calمن  Short-Doyleتمویل 
المسمى  الوالیة  لقانونطبًقا  والممتلكات، وحجم األسرة، على الدخل
UMDAP .(الطریقة الموحدة لتحدید القدرة على الدفع)  تتم إحالة

 للمساعدة على تعبئة النماذج المالیة الالزمة. القبول المرضى إلى مسؤول 

 
 االعتماد/الترخیص

 
ماد الصارمة تفي مستشفى مقاطعة سان دییغو للطب النفسي بمعاییر االعت

لوزارة الصحة في كالیفورنیا، قسم الترخیص واالعتماد، اللجنة المشتركة، 
، ودائرة خدمات Medicaid (CMS)و Medicareمركز خدمات 

الرعایة الصحیة في كالیفورنیا. ُتدار المستشفى بواسطة وكالة الصحة 
االنسانیة  والخدمات البشریة في مقاطعة سان دییغو، خدمات الصحة

 ، ضمن قسم الخدمات الصحیة للمرضى المقیمین.لسلوكیةوا
 

 السریة وعدم التمییز
 

ُیمنح كل المرضى حق السریة المطلقة طبًقا ألحكام كل من قوانین الوالیة 
من قانون الحقوق  6باإلضافة إلى ذلك، وطبًقا للمادة  والقوانین الفیدرالیة.

، 1973التأھیل لعام من قانون إعادة  5604، القسم 1964المدنیة لعام 
، وقانون األمیركیین ذوي 1975وقانون التمییز بناء على العمر لعام 

؛ ال تمّیز مستشفى مقاطعة سان دییغو للطب النفسي 1992اإلعاقات لعام 
على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو االحتیاجات الخاصة أو 

االستشارة من لجنة  یمكن أن یتلقى المرضى واألسر اإلعاقة أو العمر.
للمزید من المعلومات أو لتقدیم  أخالقیات المستشفى و/أو مناصر المرضى.
 .8232-692شكوى، اتصل بإدارة المستشفى على الرقم 

 
 مواعید الزیارة وسیاسات المستشفى

 
 مساًء خالل أیام األسبوع. 8:15إلى  7مواعید الزیارة االعتیادیة ھي من 

 7مساًء و 3إلى  1عطالت، تكون ساعات الزیارة من أیام السبت واألحد وال
أحیاًنا، قد  یمكن أن یرى المریض زائرین في كل مرة. مساًء. 8:15إلى 

كما یمكن أن  یمنع الطبیب النفسي الزوار عن المریض حتى یصبح جاھًزا.
 18یمكن لألشخاص أقل من  یطلب المرضى عدم مقابلة زوار محددین.

نحن  ة بعد القیام بترتیبات خاصة مع الطاقم المعالج.عاًما من العمر الزیار
 منشأة خالیة من التدخین.

 
 مجموعة دعم األسرة

 
تجتمع مجموعة دعم األسرة كل یوم ثالثاء (باستثناء في العطالت) من 

مساًء في غرفة مؤتمرات اإلدارة الواقعة  6:30مساًء وحتى  5:00الساعة 
 ة سان دییغو للطب النفسي.في المبنى اإلداري في مستشفى مقاطع
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