Psykiatri

Psykiatrisk Center Nordsjælland
Hillerød
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL AFSNIT
2121

Navn

Kontaktlæge

Behandlingsteamet består af læger, psykolog,
sygeple-jersker, social- og sundhedsassistenter,
socialrådgiver, ergoterapeut
Familie og andre pårørende er velkomne til at kontakte
personalet på telefon 38 64 32 20.
Afsnittet har mobiltelefon 38 64 32 18 til patienterne,
som kortvarigt kan benyttes i tidsrummet kl. 08.00 22.00.

Kontaktpersoner
Besøgende er velkomne, se husorden for afsnit 2121.

Om afsnittet
Afsnittet er et lukket akut modtageafsnit med 14 sengepladser. Alle har enestue med eget bad og toilet.
Afsnittet behandler mennesker, der lider af akut psykisk sygdom, som har brug for en hurtig og intensiv undersøgelses- og behandlingsindsats, og som desuden
forventes at kunne udskrives i løbet af 7 døgn.
Sygdommene kan fx være svær angst, svær depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller andre
psykoser.
Behandlingen består af undersøgelse, vurdering mhp.
diagnostik, medicinsk behandling i kombination med
samtaler og undervisning(psykoedukation).

aKtiviteter
Alle ugens hverdage afholdes
behandlingskonference kl. 09.00, hvor din
behandling planlægges - herunder flytning til
stationært sengeafsnit.
Måltiderne indtages i spisestuen eller på egen stue.
Morgenmad: Buffet i tidsrummet kl. 07.45 - 08.45.
Middagsmad: Varm mad anrettet på individuel bakke i
tidsrummet kl. 11.30 - 12.30.
Aftensmad: Brød anrettet på individuel bakke i tidsrummet kl. 17.30 - 18.30.
Eftermiddagskaffe serveres kl. 14.00.
Aftenkaffe/the serveres kl. 19.00. Der serveres samtidig et mellemmåltid bestående af knækbrød/boller
og/eller frisk frugt.
Afsnittet har 2 motionscykler til fri afbenyttelse.

Desuden kan behandlingen omfatte fysioterapi samt
vurdering og formidling af evt. behov for sociale foranstaltninger.
Afsnitsledelse:
Overlæge Jonas Astrup
Afdelingssygeplejerske Mette Kamp Hansen

Tv/radio/musik
Afsnittet har 2 dagligstuer med TV i hvert rum. Der er
mulighed for at låne en radio til dit værelse. Der er desuden Nintendo, Wii og iPad, som du kan benytte i fællesmiljøet.

Kiosk
Der vil én gang dagligt være mulighed for at bestille
kioskvarer hos personalet, hvis du har behov for dette.
Kiosken på Hillerød Hospital ved hovedindgangen har
åbent:
- Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
- Fredag kl. 08.00 - 19.30
- Lørdag, søn- og helligdage: kl. 10.00 - 18.00
Kiosken sælger ikke cigaretter.
Tøjvask
Afsnittet har vaskemaskine og tørretumbler, som du
kan benytte efter aftale med din kontaktperson.
Tolk
Fremmedsprogede patienter tilbydes tolkebistand,
hvis personalet vurderer, at der er et behov. I givet fald
sørger personalet for, at en tolk kommer til stede - fx
ved samtale med læge. Telefontolkning vil også være
en mulighed.
Tro
Sygehuspræst er tilknyttet Psykiatrisk Center Nordsjælland. Aftaler med præsten kan træffes tirsdag - fredag kl. 11.00 - 12.00
Hvis du ønsker kontakt til andre i forhold til din religion,
vil din kontaktperson være dig behjælpelig.
Transport
Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød ligger over for
Hillerød Hospital, ca. 1 km fra Hillerød Station. De offentlige busser, der kører forbi centret, går alle til stationen, hvorfra der afgår S-tog og lokalbaner.
Busserne 301, 302, 375R har alle stoppested ved
hospitalet.
Taxi Nord: tlf. 48 48 48 48
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