Psykiatri

Psykiatrisk Center Nordsjælland,
Helsingør
Esrumvej 143
3000 Helsingør

VELKOMMEN TIL AFSNIT
2713

Navn

Kontaktlæge

Kontaktpersoner

Om afsnittet
Du ønskes velkommen til afsnit 2713.
Afsnittet er et åbent psykiatrisk afsnit med plads til 16
patienter.
Det vil sige, at vi behandler mennesker på 18 år og
derover, der lider af psykisk sygdom og som har brug
for behandling og støtte døgnet rundet. Sygdommene
kan fx være angst, depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller andre psykoser.
Patienterne på afsnittet er som udgangspunkt indlagte
hele døgnet.
Behandlingen består af undersøgelse, vurdering mhp.
diagnostik, medicinsk behandling i kombination med
kognitivt baseret samtaleterapi - individuelt eller i gruppe, miljøterapi og undervisning (psykoedukation).
Desuden kan behandlingen omfatte personlig recovery
og fysioterapi samt vurdering og koordinering af sociale
foranstaltninger.
Afsnitsledelse:
Afdelingssygeplejerske Rikke Hove
Behandlingsteamet består af læger, psykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver
og fysioterapeut.

Familie og andet netværk er velkomne til at kontakte
personalet på telefon 38 64 34 70.
Der er i afsnittet mulighed for at benytte en telefon,
hvortil der også kan ringes.
Patienterne er ansvarlige for at tage denne telefon, når
den ringer.
Tlf. 38 64 34 59. Telefonen er åben kl. 08:00 - 22:00

AKTIVITETER
På den store tavle ved dagligstuen kan du se dagens
aktiviteter, og hvem der er din kontaktperson.
Der afholdes dagligt morgenmøde kl. 10:00 - og aftensmøde kl. 17:00. Her bliver uddelt forskellige dagligdags opgaver, som du forventes at deltage i. Endvidere
vil vi via møderne sammen aftale, hvad dagen skal indeholde.
Alle måltider indtages i spisestuen ved køkkenet.
Du har mulighed for at tale med din kontaktperson om
personlige problemstillinger.
Hvis du får medicin, bedes du aftente denne ved medicinrummet til de fastlagte tider - kl. 08:00, 11:45 og
22:00.
Udgang - Hvis du ønsker at forlade afsnittet, skal dette
aftales med personalet.
Det første døgn vil vi af behandlingsmæssige årsager
have, at du bliver i afsnittet.
Tv/radio/musik
Afsnittets TV/DVD/WII/PS kan i hverdage benyttes,
når aktiviteterne er slut.
Derudover efter aftale med personalet.
Eget TV og radio må du medbringe efter aftale med
personalet – til brug på egen stue.
Der er adgang til pc på afsnittet.

Kiosk
Der er ikke adgang til kiosk, men Netto og Spar ligger 5
minutters gang fra afsnittet.
Tøjvask
Vi forventer at du går i dit eget tøj.
I skyllerummet er der vaskemaskine og tørretumbler,
som du gerne må benytte dag og aften.
Tolk
Fremmedsprogede patienter tilbydes tolkebistand,
hvis der er sproglige barrierer. I givet fald sørger personalet for at bestille en tolk, 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.
Sygehuspræst Søren Kristoffersen er tilknyttet 2713.
Der bliver jævnligt arrangeret gudstjenester, se opslag.

Transport
Psykiatrisk Center Nordsjælland ligger på Esrumvej
143 ca. 3,5 km fra Helsingør Station. Der er busforbindelse til stationen.
Busserne har alle stoppested på Esrumvej.
Taxa: Taxa Nord 48 48 48 48
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