psykiatri

Psykiatrisk Center Nordsjælland
Hillerød
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL AFSNIT
2122

naVn

for både patienter og pårørende
på telefon: 3864 3202
Læs mere i vedlagte husorden om brug af telefon i øvrigt.

KonTaKTLÆGE

KonTaKTpErsonEr

oM aFsnITTET
Afsnittet er et åbent akut modtagelsesafsnit afsnit
med plads til 9 patienter.
Afsnittets målgruppe er voksne på 18 år eller derover, der er i en akut psykiatrisk tilstand, og som har
brug for en hurtig undersøgelses- og
behandlingsindsats. En indlæggelse i akutmodtagelsen kan vare op til 7 døgn. Hvis der er behov for
en længerevarende indlæggelse, overflyttes patienten
til et alment døgnafsnit på centret.
Behandlingen i akutmodtagelsen består af
undersøgelse, diagnosticering, medicinsk behandling
i kombination med samtaler og undervisning
(psykoedukation).
Desuden kan behandlingen omfatte vurdering og koordinering af evt. behov for sociale foranstaltninger.
Afsnitsledelse:
Afdelingssygeplejerske Katrine Vendelbo Nielsen
Behandlingsteamet består af læger, psykolog,
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,
socialrådgiver og farmaceut.
Der er mulighed for at komme i kontakt med personalet

aKTIVITETEr
Morgenmad: kl. 07.30 - 09.30.
Frokost kl. 11.30 - 12.30.
Eftermiddagskaffe/te kl. 14.00.
Aftensmad kl. 17.30 - 18.30.
Aftenkaffe (koffeinfri)/te kl. 19.30.
Udgang - hvis du ønsker at forlade afsnittet skal dette
aftales med personalet. Det første døgn ser vi helst, at
du bliver i afsnittet.
TV/raDIo/MUsIK
Afsnittet har TV i dagligstuen, og du har mulighed
for at låne en radio og en iPad. Desuden kan du få
adgang til trådløst netværk efter aftale med
personalet.
KIosK
Kiosk: findes ved Hillerød Hospital, Hovedindgang:
Hverdage kl. 08.00 – 20.00.
Søn- og helligdage kl. 10.00 – 18.00.
Kioskvogn i administrationsbygningen: Hverdage (man
– fredag) kl. 12.00-12.30
Cafeteria - findes ved Hillerød Hospital, Hovedindgang:
Hverdage kl. 08.00 – 19.30.
Søndag kl. 12.00 – 19.30.
TØJVasK
Efter aftale med personalet kan du få vasket dit tøj.
ToLK
Fremmedsprogede patienter tilbydes tolkebistand,
hvis personalet vurderer, at der er et behov. I givet
fald sørger personalet for, at en tolk er tilrådighed
fx ved samtale med læge.

Tro
Har du brug for at tale med en præst eller en
anden person fra din religion kan personalet hjælpe
dig med at kontakte vedkommende.
Der er tilknyttet sygehuspræst til Psykiatrisk
Center Nordsjælland. Personlige samtaler aftales
individuelt med præsten evt. gennem din
kontaktperson. Aftaler kan træffes tirsdag - fredag kl.
11-12 på præstens kontor i
administrationsbygningen. Tlf. 3864 3080.

TransporT
Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød ligger overfor
Hillerød Hospital, ca. 1 km. fra Hillerød Station. Busserne, der kører forbi sygehuset, går alle til stationen. Flere
regionale busser har stoppested ved hospitalet.
Busserne 301, 302 og 375R har alle stoppested ved
hospitalet.
Taxa Nord 4848 4848.
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