Quý vị cũng có thể đón xe điện đến Trạm Xe Điện
tại Old Town, và xuống xe ở một chỗ cách bệnh
viện một dãy phố.

San Diego County Psychiatric Hospital
3853 Rosecrans Street
San Diego, CA 92110-3115

Các Tuyến Đường Xe Buýt 8, 9, 28, và 35 phục vụ
bệnh viện trực tiếp, và ngừng lại gần góc đường
Kurtz và Rosecrans, ngay trước Bệnh Viện.

Hội Đồng Quản Đốc:
Greg Cox, Khu 1
Dianne Jacob, Khu 2
Kristin Gaspar, Khu 3
Ron Roberts, Khu 4
Bill Horn, Khu 5
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:
Helen N. Robbins-Meyer

Bệnh Viện Tâm Thần Quận San Diego có trụ sở đặt
tại 3853 Rosecrans Street. Trụ sở này ở bên cạnh
Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Hỗn Hợp của Quận. Trụ sở
này ở ngay phía tây của Rosecrans và Pacific
Highway, gần Old Town của San Diego.

Quận San Diego
Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Vụ
Các Dịch Vụ Y Tế Nội Viện

Hãy gọi điện thoại số (619) 233-3004 hoặc (619)
685-4900 để biết thêm chi tiết về Tuyến Đường Xe
Buýt & các dịch vụ Xe Điện.

NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG
Bệnh Viện Tâm Thần Quận San Diego.…….692-8200
(Mở cửa 24 giờ)
Ban Cấp Cứu về Tâm Thần, Ban-A .............. 692-8222
Ban Phục Hồi Khủng Hoảng, Ban C ............ 692-8225
Ban Phục Hồi Khủng Hoảng, Ban D ............ 692-8227
Ban Quản Trị Bệnh Viện .............................. 692-8232
(Mở cửa Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00 sáng-5:00 chiều)
Hiệu Thuốc HHSA……………………….....692-5740
(Mở cửa Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00 sáng-4:20 chiều)
Nhân Viên Hợp Lệ Tài Chánh ...................... 692-5612
Người Bênh Vực Bệnh Nhân ............... (619) 282-1134
...................................................... ..và (800) 479-2233
ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC & KHỦNG HOẢNG
Từ những khu vực Đóng Lệ Phí Quận..(888) 724-7240
TDD dành cho người bị khiếm thính... (619) 641-6992
Quận San Diego – Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Vụ
Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi – Dịch Vụ Y Tế Nội Viện
HHSA:MHS-251 2/17/17

Quận San Diego
Bệnh Viện Tâm Thần
3853 Rosecrans Street
San Diego, CA 92110-3115

(619) 692-8200

GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN
Bệnh Viện Tâm Thần Quận San Diego (SDCPH) là một
bệnh viện độc lập, được tài trợ công. Đây là một cơ sở
được khóa lại và là một phần của việc chăm sóc liên tục
của Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi San Diego. Nhiệm vụ
của Bệnh Viện là cung cấp đánh giá tâm thần và điều trị
cấp tính có chiều hướng can thiệp khủng hoảng cho cư
dân người lớn của Quận San Diego. Mục tiêu của Bệnh
Viện là giúp bệnh nhân đối phó với một cuộc khủng
hoảng sức khỏe tâm thần, trở nên ổn định, và tiến tới một
mức độ chăm sóc ít hạn chế hơn.

TỔNG QUÁT VỀ BỆNH VIỆN
NHẬP VIỆN
Bệnh nhân có thể được nhập viện dựa trên căn bản tự
nguyện hoặc không tự nguyện. Việc nhập viện được dựa
trên Đạo Luật Lanterman-Petris-Short (LPS), là một đạo
luật của tiểu bang California quy định việc giam giữ tâm
thần không tự nguyện. Để được nhập viện, một người
phải được xác định là có rối loạn tâm thần và là một mối
nguy cho bản thân, hay một mối nguy cho người khác,
và/hoặc bị khuyết tật nghiêm trọng (không thể tự cung
cấp thức ăn, quần áo hoặc nơi tạm trú cho bản thân vì bị
rối loạn tâm thần). Bệnh nhân được nhập viện trên căn
bản tự nguyện phải hội đủ các tiêu chuẩn tương tự.
Quyết định về việc nhập viện được thực hiện trong Ban
Cấp Cứu Tâm Thần của Bệnh Viện bởi các chuyên viên
tâm thần được hội đồng chuyên khoa chứng nhận hoặc
xem là hội đủ điều kiện. Những người cần được chăm
sóc, và không hội đủ tiêu chuẩn nhập viện, có thể được
giới thiệu đến các nguồn hỗ trợ khác trong cộng đồng.

ĐIỀU TRỊ
Sử dụng một mô hình kết hợp y tế, tâm sinh lý và phục
hồi chức năng, các Toán Điều Trị được dẫn dắt bởi một
chuyên viên tâm thần và bao gồm các nhân viên xã hội, y
tá, nhà trị liệu giải trí, chuyên gia dinh dưỡng và dược sĩ.
Bệnh Viện thực hiện việc chăm sóc liên tục bao gồm cả
Ban Phục Hồi (CRU) cho các dịch vụ cấp tính cho bệnh
nhân người lớn nội viện và Ban Cấp Cứu Tâm Thần
(EPU) cho các dịch vụ can thiệp và ổn định khủng hoảng.
Cách điều trị bao gồm việc sử dụng kỹ thuật để cải thiện
kỹ năng của mỗi người trong việc quản lý thuốc men của
bản thân, hiểu biết và nhận ra triệu chứng của mình, và
phát triển kỹ năng giao tiếp được cải thiện. Tư vấn hỗ trợ
được cung cấp cho bệnh nhân nếu thích hợp.

HIỆU THUỐC
Nằm ngay cạnh Bệnh Viện trong khu Liên Hợp Dịch Vụ
Y Tế Quận là Hiệu Thuốc HHSA của Quận San Diego.
Hiệu Thuốc này cung cấp thuốc cho cả bệnh nhân nội
viện của CRU cũng như bệnh nhân ngoại trú của EPU.
Dịch Vụ của Hiệu Thuốc duy trì một số các loại thuốc
mới nhất được phê chuẩn trong dược liễn của Medi-Cal
để bảo đảm rằng khách hàng của chúng tôi nhận được
mức độ chăm sóc y khoa cao nhất.

HỢP TÁC VỚI GIA ĐÌNH CỦA BỆNH NHÂN
Khi có thể, nhân viên Bệnh Viện làm việc chặt chẽ với
gia đình bệnh nhân. Với sự cho phép của bệnh nhân, các
thành viên trong gia đình hoặc những người thân thiết
khác được mời đến các buổi bàn luận của gia đình. Có
một nhóm hỗ trợ gia đình hàng tuần dành cho các gia
đình. Sự tham gia của gia đình giúp tạo ra mối liên hệ hỗ
trợ giữa bệnh nhân và gia đình. Ngoài ra, điều này cũng
đem lại sự hỗ trợ tinh thần cho những người không tham
gia vào việc chăm sóc lâu dài của bệnh nhân và giúp họ
hiểu về bệnh tâm thần và những vấn đề liên quan. Người
ta cũng tin rằng sự tham gia của gia đình có thể giúp ngăn
chặn việc bệnh nhân tái nhập viện về sau.

XUẤT VIỆN VÀ CHĂM SÓC TIẾP THEO
Hoạch định xuất viện là một phần không thể thiếu trong
việc chăm sóc liên tục bắt đầu với việc đánh giá ban đầu.
Phần chính là trách nhiệm của các nhân viên Xã Hội, với
sự đóng góp từ những nhân viên y tế khác có liên quan
với bệnh nhân. Theo luật lệ của Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc
Sức Khỏe California, bệnh nhân sẽ được điều trị ở mức
độ chăm sóc ít hạn chế nhất phù hợp với mức hoạt động
của họ. Bệnh nhân được giới thiệu với tất cả các nguồn hỗ
trợ thích hợp trong cộng đồng.

HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI CHÁNH
Có một khoản lệ phí cho các dịch vụ của bệnh viện. Tuy
nhiên, không ai bị từ chối điều trị vì không có khả năng
chi trả. Bệnh nhân có nguồn lực hạn chế có thể được
hưởng Medi-Cal hay Medicare, hoặc được tài trợ ShortDoyle Medi-Cal. Việc thanh toán các hóa đơn bệnh viện
là dựa trên mức thu nhập, số người trong gia đình và tài
sản theo một công thức của tiểu bang được gọi là
UMDAP (Phương Thức Đồng Đều để Xác Định Khả
Năng Chi Trả). Bệnh nhân được giới thiệu với một nhân
viên phụ trách về việc hội đủ điều kiện để giúp điền các
mẫu đơn cần thiết về tài chánh.

KIỂM NHẬN/CẤP GIẤY PHÉP
Bệnh Viện Tâm Thần Quận San Diego hội đủ các tiêu
chuẩn kiểm nhận nghiêm ngặt của Bộ Y Tế Công Cộng
California, Ban Cấp Giấy Phép và Chứng Nhận, Ủy Ban
Liên Hợp, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid
(CMS) và Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California.
Cơ sở này được quản lý bởi Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và
Nhân Vụ Quận San Diego, Dịch Vụ Y Tế Hành Vi, thuộc
ban Dịch Vụ Y Tế cho Bệnh Nhân Nội Viện.

GIỮ KÍN VÀ KHÔNG KỲ THỊ
Tất cả bệnh nhân được đảm bảo quyền giữ bí mật nghiêm
ngặt theo quy định của luật tiểu bang và liên bang. Ngoài
ra, chiếu theo Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm
1964, Đoạn 5604 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, Đạo
Luật Tuổi Phân Biệt Tuổi Tác năm 1975, và Đạo Luật
Người Mỹ Bị Khuyết Tật năm 1992, Bệnh Viện Tâm
Thần Quận San Diego không kỳ thị trên căn bản chủng
tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tàn tật hay
tuổi tác. Bệnh nhân và gia đình có thể nhận được tư vấn
từ Ủy Ban Đạo Lý của Bệnh Viện và/hoặc Người Bênh
Vực Bệnh Nhân. Muốn biết thêm thông tin hoặc nộp đơn
khiếu nại, hãy liên hệ với Viên Chức Quản Trị Bệnh
Viện, 692-8232.

GIỜ GIẤC VÀ CHÍNH SÁCH THĂM VIẾNG
Giờ thăm viếng thường lệ là 7-8:15 tối vào những ngày
trong tuần. Vào ngày Thứ Bảy, Chúa Nhật và ngày lễ, giờ
thăm viếng là 1-3 chiều và 7-8:15 tối. Bệnh nhân có thể
có hai người khách cùng một lúc. Thỉnh thoảng, các
chuyên viên tâm thần có thể không cho phép khách thăm
viếng cho đến khi bệnh nhân đã sẵn sàng. Ngoài ra, bệnh
nhân có thể yêu cầu không tiếp nhận những người khách
nào đó. Người dưới 18 tuổi có thể thăm viếng khi có
những sắp xếp đặc biệt được thực hiện với các nhân viên
điều trị. Chúng tôi là một cơ sở không cho phép hút
thuốc.

NHÓM HỖ TRỢ GIA ĐÌNH
Nhóm hỗ trợ gia đình gặp nhau mỗi Thứ Ba (trừ ngày lễ)
từ 5:00 chiều đến 6:30 tối trong Phòng Hội Họp Quản Trị
nằm trong Tòa Nhà Hành Chánh SDCPH.

