بخش مردان ٣

معرفی بخش:
بخش  :سه مردان
بخش سه مردان تنها بخش درمانی مرکز می باشد .بیماران این بخش تحت نظر 7نفر از پزشکان متخصص
(4نفر هیئت علمی و 3نفر روانپزشک )درمان می شوند .خدمات بخش شامل درمان های دارویی و غیر
دارویی – الکتروشوک درمانی و مشاوره های روانشناختی توسط روانشناسان بخش می باشد.
تعداد تخت بستری 27:تخت
 5-1تخت :روانپزشکی تحت نظارت اقای دکتر احمد موسوی
 14-6تخت :روانپزشکی و اعتیاد تحت نظارت اقای دکتر احمدخانیها
 15- 27تخت :روانپزشکی و اعتیاد تحت نظارت آقای دکتر روح اله صدیق
رییس بخش :
دکتر حمیدرضا احمدخانیها (روانپزشک )
روانپزشکان بخش :
دکتر روح ا...صدیق (روانپزشک )
دکتر احمد موسوی (روانپزشک)
دکتر حمیدرضا احمدخانیها (روانپزشک )

سرپرستار بخش:
سمیه برقی گشتی (کارشناس پرستاری )
جانشین سرپرستار
راحیل نجارلو -کارشناس پرستاری
تعدادپرستاران  14:نفر
تعداد کمک بهیاران 4:نفر
منشی بخش  :اقای حسین دولت ابادی
روانشناسان بخش :
خانم فریده صمدی و آقای سهیل محمدی
خدمات تخصصی بخش

.1مراقبت پرستاری بر اساس فرایند پرستاری بیماری های روانپزشکی به صورت شبانه روزی ارائه می شود.الزم
به ذکراست در زمینه اموزش بیماران در جهت بازگشت انان به اجتماع کالس های اموزشی ماهانه و روزانه جهت
مددجویان تشکیل می شود و کلیه بیماران اموزش های الزم را در بدو ورود ؛در حین بستری ؛بعد از ترخیص
دریافت می کند.
.2همه روزه روان درمانی ؛گروه درمانی در جهت کاهش استرس های اجتماعی –خانوادگی ؛و خانواده درمانی و
اموزش مهارت های اجتماعی در جهت بازگشت بیماران به اجتماع و بهبود عملکرد اجتماعی بیماران توسط
روانشناسان بخش با صالحدید پزشک معالج انجام می شود.
.3شوک درمانی در صورت صالحدید پزشک و بنا به دستور وی با کسب رضایت اگاهانه از ولی قانونی بیمار انجام
می شود.
برنامه روزانه بیماران بخش سه مردان:
 تحویل بالینی بیمارانکنترل عالیم حیاتی و رسیدگی به بهداشت فردیورزش؛ گردش در محوطه و خرید-ویزیت و مشاوره های روان درمانیناهار ؛دارو استراحت نیمروزی ؛استفاده از اتاق تلویزیون و سرگرمی و رسیدگی به بهداشت فردیگردش در محوطه و مالقات و صرف چایویزیت و برنامه اموزشی توسط پرستاران-شام و دارو دهی ؛حمام و استراحت و خواب

