بیمارستان روانپزشکی شهرستان سن دیگو در آدرس
 3853 Rosecrans Streetواقع شده است .جنب مجتمع خدمات
بهداشتی شهرستان است .و درست در غرب بزرگراه Rosecrans
و  ،Pacificنزدیک به شهر قدیمی سن دیگو قرار دارد.

بیمارستان روانپزشکی شهرستان سن دیگو
3853 Rosecrans Street
San Diego, CA 92110-3115

شهرستان سن دیگو
سازمان بهداشت و خدمات انسانی
خدمات بهداشت بستری

مسیرهای اتوبوس  28 ،9 ،8و  35به طور مستقیم به بیمارستان
میرسند و در نزدیکی تقاطع  Kurtzو  Rosecransدر مقابل
بیمارستان متوقف میشوند.
همچنین میتوانید با تراموا به ایستگاه تراموای شهر قدیمی بروید و
از آنجا یک بلوک با بیمارستان فاصله دارید.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات مسیرهای اتوبوس و
تراموا با شماره  (619) 233-3004یا  (619) 685-4900تماس
بگیرید.

هیئت نظارت:

گرگ کاکس ،ناحیه 1
دایان یاکوب ،ناحیه 2
کریستین گاسپار ،ناحیه 3
رون رابرتس ،ناحیه 4
بیل هورن ،ناحیه 5

مدیر ارشد اداری:
هلن ان .رابینز مییر

شماره تلفنهای مهم
بیمارستان روانپزشکی شهرستان سن دیگو (619).692-8232
(دوشنبه-جمعه  8:00صبح –  4:30بعدازظهر)
واحد روانی اضطراری ،واحد(619) 692-8222 ....................... A
واحد بازیابی بحران ،واحد (619) 692-8225 ........................... C
واحد بازیابی بحران ،واحد (619) 692-8227 .......................... D
داروخانه (619) 692-5740 ........................................ HSA
(دوشنبه-جمعه  8:00صبح –  4:20بعدازظهر)
مددکار بررسی واجد شرایط بودن مالی (619) 692-5612 .................
وکیل مدافع بیماران (619) 282-1134 .....................................
 .................و (800) 479-2233 .......................................
…………………… ...........................................
خط دسترسی و بحران (پس از ساعات اداری و تعطیالت آخر هفته)
از مناطق عوارض شهرستان (888) 724-7240... ..................
 TDDبرای افراد دچار اختالل شنوایی (619) 641-6992 ..........

شهرستان سن دیگو  -سازمان بهداشت و خدمات انسانی
خدمات بهداشت رفتاری  -خدمات بهداشت بستری
HHSA:MHS-251 2/17/17

شهرستان سن دیگو
بیمارستان روانپزشکی

معرفی بیمارستان
بیمارستان روانپزشکی شهرستان سن دیگو ( )SDCPHبیمارستان
روانپزشکی با بودجه عمومی و مستقل است .این مرکز محصور بوده و
بخشی از طیف مراقبت خدمات بهداشت رفتاری شهرستان سن دیگو است.
مأموریت این بیمارستان ارزیابی روانپزشکی و درمان حاد با رویکرد
مداخله در بحران برای بزرگساالن ساکن شهرستان سن دیگو است .هدف
این بیمارستان ،کمک به بیماران برای مقابله با بحران سالمت روان،
تثبیت و پیشرفت به سمت سطح مراقبت با محدودیت کمتر است.

داروخانه

اعتباربخشی/مجوز

داروخانه  HHSAشهرستان سن دیگو درست در کنار این بیمارستان در
مجتمع خدمات بهداشتی شهرستان واقع شده است .این داروخانه ،داروهای
بیماران بستری  CRUو همچنین بیماران غیربستری  EPUرا تأمین
میکند .خدمات داروخانه ،آخرین داروهای تأیید شده در فهرست داروهای
 Medi-Calرا تهیه میکند تا اطمینان حاصل شود که مراجعان ما
باالترین سطح مراقبتهای پزشکی را دریافت نمایند.

بیمارستان روانپزشکی شهرستان سن دیگو معیارهای اعتباربخشی
سختگیرانه سازمان بهداشت عمومی کالیفرنیا ،بخش صدور مجوز و
اعتباربخشی ،کمیسیون مشترک ،مرکز خدمات  Medicareو
) Medicaid (CMSو سازمان خدمات مراقبتهای بهداشتی کالیفرنیا را
برآورده میسازد .این مرکز توسط سازمان خدمات بهداشتی و انسانی
ناحیه سن دیگو ،خدمات بهداشتی رفتاری و تحت نظارت بخش خدمات
بهداشتی بستری اداره میشود.

همکاری با خانواده بیمار
معرفی اجمالی بیمارستان
پذیرش
افراد میتوانند به صورت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه پذیرفته شوند.
پذیرش در بیمارستان بر اساس قانون لنترمن-پتریس-شورت
( )LPSکه قانونی در ایالت کالیفرنیا بوده و بر نگهداری
غیرداوطلبانه روانپزشکی نظارت دارد ،صورت میگیرد .برای
پذیرش جهت خدمات بستری ،روانپزشک ارزیابیکننده بر اساس
شواهد بالینی فرد و وجود تشخیص روانپزشکی ،تعیین میکند که
آیا مراقبتهای بیمارستانی ضرورت دارد یا خیر .این مسئله شامل
افراد زیر است ،اما به آنها محدود نمیشود :کسانی که برای
خودشان یا برای دیگران خطر محسوب میشوند ،یا شدیدا ً ناتوان
هستند (به دلیل اختالل روانی قادر به تهیه غذا ،لباس و یا پناهگاه
برای خود نیستند) .بیمارانی که به صورت داوطلبانه پذیرفته
میشوند باید معیارهای مشابهی را برآورده سازند.
تصمیمات در مورد پذیرش در بخش اورژانس روانپزشکی بیمارستان
توسط روانپزشکان متخصص یا واجد شرایط صورت میگیرد .افرادی که
به مراقبت نیاز دارند و معیارهای پذیرش را برآورده نمیکنند ممکن است
به سایر منابع موجود در جامعه ارجاع داده شوند.

درمان
تیمهای درمان از یک مدل توانبخشی ترکیبی پزشکی،
زیسترواناجتماعی استفاده میکنند ،هدایت آنها را یک روانپزشک
برعهده دارد و شامل مددکاران اجتماعی ،پرستاران ،درمانگران
بازتوانی ،متخصصین تغذیه و داروسازان هستند.
بیمارستان طیفی از مراقبتها از جمله واحد بازیابی ( )CRUبرای
خدمات بستری حاد جهت بزرگساالن و واحد اورژانس روانپزشکی
( )EPUرا برای مداخله در بحران و تثبیت اداره میکند .درمان شامل
استفاده از تکنیکهایی برای بهبود مهارتهای هر فرد در زمینه مدیریت
داروهای خود ،درک و شناخت عالئم و بهبود مهارتهای اجتماعی
خویش است .در صورت نیاز مشاوره حمایتی برای هر یک از بیماران
ارائه میشود.

رازداری و عدم تبعیض
در صورت امکان کارکنان بیمارستان با خانواده بیمار همکاری
نزدیکی خواهند داشت .با کسب اجازه از بیمار ،اعضای خانواده یا
سایر افراد مهم به کنفرانسهای خانوادگی دعوت میشوند .یک
گروه پشتیبانی هفتگی خانواده در دسترس خانوادهها وجود دارد.
مشارکت خانواده به ایجاد رابطه حمایتی بین بیمار و خانواده کمک
میکند .عالوه بر این ،حمایت عاطفی را برای کسانی که در
مراقبت دائمی از بیمار مشارکت ندارند فراهم کرده و در زمینه
کسب اطالعات در مورد بیماری روانی و مسائل مرتبط به آنها
کمک میکند .همچنین اعتقاد بر این است که مشارکت خانواده
میتواند به جلوگیری از بستری شدن مجدد بیمار کمک کند.
ترخیص و مراقبتهای بعدی
برنامهریزی ترخیص بخشی جداییناپذیر از مراقبت است که با
ارزیابی اولیه آغاز میشود .این کار عمدتا ً جزو مسئولیتهای
کارکنان مددکاری اجتماعی است و با بهره گرفتن از نظرات سایر
کارکنان بالینی دخیل در وضعیت بیمار صورت میگیرد .طبق
مقررات سازمان خدمات مراقبتهای بهداشتی کالیفرنیا ،بیماران با
مراقبتهایی واجد کمترین سطح محدودیت متناسب با عملکردشان
درمان میشوند .بیماران به تمام منابع محلی مناسب ارجاع داده
میشوند.
واجد شرایط بودن از نظر مالی
خدمات بیمارستانی هزینه دارد .با این حال ،هیچ کس به علت عدم
توانایی پرداخت از درمان محروم نمیشود .ممکن است بیماران
دارای منابع محدود واجد شرایط دریافت  Medi-Calیا Medicare
یا بودجه  Short-Doyle Medi-Calباشند .پرداخت صورتحساب
بیمارستان بر اساس درآمد ،تعداد اعضای خانوار و داراییها بر
اساس فرمول ایالتی موسوم به ( UMDAPروش یکنواخت تعیین
توانایی پرداخت) صورت میگیرد .بیماران به مددکار تعیین واجد
شرایط بودن ارجاع داده میشوند تا برای تکمیل فرمهای مالی الزم
به آنها کمک شود.

حق رازداری اکید برای همه بیماران مطابق با قوانین ایالتی و فدرال
تضمین میشود .عالوه بر این ،به موجب عنوان ششم قانون حقوق
شهروندی سال  ،1964بخش  5604قانون توانبخشی سال  ،1973قانون
تبعیض سن سال  1975و قانون آمریکاییهای دچار ناتوانی سال ،1992
بیمارستان روانپزشکی شهرستان سن دیگو بر اساس نژاد ،رنگ ،ملیت،
معلولیت ،ناتوانی یا سن تبعیض قائل نمیشود .بیماران و خانواده میتوانند
از کمیته اخالق بیمارستان و/یا وکیل مدافع بیماران مشاوره بگیرند .برای

کسب اطالعات بیشتر یا برای طرح شکایت ،با مدیر بیمارستان به
شماره  692-8232تماس بگیرید.
ساعتها و سیاستهای مالقات
ساعتهای معمول مالقات  7:15تا  8:30بعدازظهر در روزهای
هفته است .در روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیالت رسمی،
ساعتهای مالقات  1تا  3و  7:15تا  8:30بعدازظهر است .بیماران
میتوانند در هر زمان دو مالقاتکننده داشته باشند .گاهی اوقات
ممکن است روانپزشک تا زمانی که بیمار آماده نباشد ،اجازه
مالقات را ندهد .همچنین ممکن است بیماران درخواست کنند
برخی مالقاتکنندگان را نپذیرند .افرادی که کمتر از  18سال سن
دارند ،در صورتی که ترتیبات ویژه توسط کارکنان درمانگر
صورت گرفته باشد حق مالقات خواهند داشت .ما مرکزی هستیم
که سیگار کشیدن در آن ممنوع است.
گروه حمایت از خانواده
گروه حمایت از خانواده هر سهشنبه (به استثنای تعطیالت رسمی) از
ساعت  5:00بعدازظهر تا  6:30بعدازظهر در اتاق کنفرانس اداری واقع
در ساختمان اداری  SDCPHجلسه برگزار میکند.

