
 بخش مهر

  :بخش معرفی
 )ظرفیت خانم شده تفکیک قسمت دو با و تخته دو های ،اتاق بیمار18 ظرفیت با 1391 آذر از مهر، بخش       

 .نمود کار به شروع بیمار(،8 )ظرفیت آقا بیمار(و 10

 .باشد می مناسب همراه وصندلی کافی ،تلویزیون،کمد ،یخچال مناسب نور ها، اتاق امکانات    

 باشد. می وحمایتی تحلیلی شناختی، رفتاری، رویکردهای با شناختی روان خدمات ارائه مهر، بخش هدف     

 های درمان سایر با مقایسه در خدمات این کردن برجسته ، بخش پرستاری کادر و علمی هیئت اعضای وتالش

 می دارویی و دارویی غیر های درمان از تلفیقی صورت به بخش،درمان این در واقع است.در روانپزشکی متداول

 .شوند می طراحی بیمار هر با متناسب که باشد

 سرپایی صورت به شده، ترخیص بیماران ، بیمارستان درمانگاه در چهارشنبه و شنبه روزهای در همچنین     

 .شوند می ویزیت درمان تداوم راستای در

 تخت18 :بستری تخت تعداد

  9سرا نوحه شبنم دکتر نظارت تحت : اول روانپزشکی تخت  

 9 اخالقی کشاورز عباس امیر دکتر نظارت تحت :مدو یروانپزشک تخت  

 ایران پزشکی علوم دانشگاه روانپزشکی گروه دانشیار- سرا نوحه شبنم دکتر:بخش رییس

 :بخش روانپزشکان

 ایران پزشکی علوم دانشگاه روانپزشکی گروه دانشیار-  سرا نوحه شبنم دکتر .1

 ایران پزشکی علوم دانشگاه روانپزشکی گروه دانشیار -اخالقی کشاورز امیرعباس .2

 :بخش سرپرستار

 پرستاری  کارشناس- قاسمی فریبا

 : سرپرستار جانشین

 پرستاری کارشناس - خاوری لیال

 پرستار11: پرستاران تعداد

 بهیار 1: بهیاران تعداد

 بهیار کمک 3:بهیاران کمک تعداد

 نادری لیال : بخش منشی 

 :بخش روانشناسان

 زاد کریم خانم



 :دستیاران و کارورزان کارآموزان، بالینی آموزش و بستری بیماران ویزیت برنامه

 سرا نوحه شبنم دکتر            یکشنبه

 اخالقی کشاورز امیرعباسدکتر                شنبه

 

 

 بخش تخصصی خدمات

  

 شبانه صورت به روانپزشکی های بیماری  پرستاری فرآیند اساس بر پرستاری مراقبت.  .1

 به آنان بازگشت جهت در بیماران آموزش زمینه در است ذکر به الزم میشود. ارائه روزی

 کلیه و شود می تشکیل مددجویان جهت روزانه و ماهانه آموزشی های کالس اجتماع

 دریافت ترخیص از بعد ، بستری حین در ، ورود بدو در را الزم های آموزش بیماران

 .میکند

 جهت در شنبه وسه یکشنبه های روز در زاد کریم خانم سرکار توسط درمانی روان .2

 .پذیرد می صورت بیماران اجتماعی عملکرد بهبود و اجتماع به بیماران ازگشتب

 صورت در بیماران برای خانوادگی - اجتماعی های استرس کاهش جهت در درمانی گروه .3

 .میپذیرد صورت نیاز

 بخش روانشناس توسط بخش در روزه همه اجتماعی های مهارت آموزش و درمانی خانواده .4

 .شود می انجام معالج پزشک  صالحدید اب

 قانونی ولی از آگاهانه رضایت کسب با پزشک دستور به صالحدید صورت در درمانی شوک .5

 .شود می انجام بیمار

  بیماران روزانه رنامهب

 .مرکز زیبای ی محوطه در صبحگاهی ورزش

 .دارند آوازخوانی و  نواختن در مهارت که بیمارانی مشارکت با درمانی موسیقی

  .کاردرمانی به ارجاع

 مهارت که بیمارانی مشارکت ،با هفته از روزهایی در گروهی خوانی ،کتاب بافتنی نقاشی، های کالس

 .دارند مذکور های


