SECTIA DE PSIHIATRIE CRONICI
Convinși că nu există sănătate fără sănătate mintală, una dintre dimensiunile
importante ale calității vieții,cu atenție, discreție și sensibilitate, printr-o abordare
bio-psiho-socială, personalul secției oferă adulților servicii de îngrijire psihiatrică.
Secția Psihiatrie Cronici – secție din cadrul Spitalului Judetean de Urgență Satu
Mare are un numar de 60 de paturi (pentru femei și bărbați). În cadrul secției
acordă asistență de specialitate:
- 2 medici psihiatri. si 3 medici rezidenti
- 15 asistenți medicali
- 2 asistenți sociali:
- 3 psihologi prin contract de colaborare cu Centrul de Sănătate Mintală
- 13 infirmieri
- 2 supraveghetori bolnavi
- 2 îngrijitoare de curățenie
- un registrator medical
Secția este dotată cu:
-sistem de monitorizare video
-aparatura audio- TV
-sistem informatic computerizat securizat pentru baza de date .
Medicii psihiatri ai secției cu o bogată experiență clinică și competențe în mai
multe tehnici de psihoterapie, împreună cu ceilalți specialiști din cadrul secției
oferă servicii complexe, fapt ce constituie premisele unei asistențe medicale de
calitate:
-servicii de evaluare și diagnosticare psihiatrică și psihologică
-management medicamentos
-psihoterapii individuale și de grup
-terapii ocupaționale (exprimarea prin pictură, modelare în lut, meloterapie)
al căror rol este în resocializare, antrenare dinamică, atenuarea traumatismului dat
de internări, facilitarea comunicării cu personalul și implicit complianța la
tratament.
-grupuri terapeutice și de consiliere, axate pe managementul simptomelor și
abilitățile de adaptare, prevenirea recidivelor prin psihoeducație, tratamentul
afecțiunilor psihosomatice și a comorbidităților, activități de psihiatrie forensică
(prin colaborare cu serviciul de Medicină Legală).
- în baza protocoalelor care le avem cu secțiile spitalului asigurăm
consulturi interdisciplinare .

- multe din activitățile secției se desfășoară în colaborare cu Centrul de
Sanatate Mentală în vederea continuării tratamentului medicamentos și a
programului de reabilitare și reinserție socială, la externarea din secție pacienții
fiind preluați de această structură .
Serviciul de asistență socială asigură legătura cu familia pentru reintegrarea în
familie și relația cu autoritățile în problememle de ordin social.
Serviciile se acordă în cadrul secției prin spitalizare continuă și spitalizare de zi,
(supravegherea administrării tratamentului depot, reevaluarea diagnosticului și a
tratamentului).
Toate aceste servicii sunt disponibile atât pacienților internați cât și celor care au
fost externați și au fost incluși într-un program de recuperare mai îndelungată.
Menționăm faptul că recent, sub egida: ”o comunitate tolerantă şi suportivă faţă
de suferinţa umană” am înființat o asociaţie nonprofit ”ASPROSAM” care
promovează sănătatea mentală ca parte esenţială a sănătăţii, prin iniţiative de
informare şi educare în comunitate, sprijin pentru persoanele cu probleme de
sănătate mentală şi dezvoltarea de programe complementare în vederea reintegrării
lor sociale. - See more at: http://www.asprosam.ro
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