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Móttakan er í geðdeildarbyggingu
LSH við Hringbraut

Símar:
Bráðaþjónusta á opnunartíma:    543 4050
Skiptiborð LSH sólahringsþjónusta: 543 1000
Vakthafandi hjúkrunarfræðingur:  896 1539

Bráðaþjónustan er opin:
8.00 - 23.00 virka daga,
13.00 - 21.00 um helgar
og alla lögboðna frídaga.

Í neyðartilvikum utan þessa tíma geta sjúklingar leitað
til almennu bráðamóttökunnar á Landspítala við
Hringbraut.

Símaráðgjöf:
Hjúkrunarfræðingar í bráðamóttöku veita símaráðgjöf
varðandi aðgang að þjónustunni  og annað er lítur
að bráðameðferð.

Bráðamóttaka
og göngudeild

ÚTGEFANDI:
LANDSPÍTALI – HÁSKÓLASJÚKRAHÚS
GEÐSVIÐ Í OKTÓBER 2004

ÁBYRGÐARMAÐUR TEXTA:
HALLDÓRA ÓLAFSDÓTTIR, YFIRLÆKNIR

HÖNNUN OG LJÓSMYND:
GAGNASMIÐJA/AV

GEÐSVIÐ

við Hringbraut

Vinsamlegast athugið:
Sjúkrahúsið getur ekki borið ábyrgð á peningum eða öðrum
verðmætum sem sjúklingar eða aðstandendur hafa meðferðis.

Starfsfólk og nemendur sjúkrahússins eru bundnir þagnarskyldu
og geta því ekki upplýst aðra um veikindi og/eða meðferð
sjúklings nema með samþykki hans.

Landspítali er kennsluspítali og nemendur í heilbrigðis-
fræðum stunda hluta af námi sínu á spítalanum. Nemendur
fylgjast með og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga og
eru alltaf á ábyrgð og undir handleiðslu leiðbeinenda sinna.



Um bráðaþjónustuna
Móttakan er öllum opin, sem eiga við bráða geðræna
erfiðleika að stríða. Í bráðamóttöku fer fram fyrsta greining
og sjúklingnum síðan vísað áfram til frekari meðferðar.
Stundum getur viðkomandi þurft á innlögn að halda, en
að öðrum kosti er vísað til móttökuteymis göngudeildar,
áfengis- og vímuefnateymis eða til úrræða utan
stofnunarinnar. Viðtöl í bráðaþjónustu eru að öllu
jöfnu fremur stutt.

Sjúklingum er ráðlagt að koma á dagvinnnutíma sé
þess nokkur kostur, þar sem bráðamóttakan er þá
betur mönnuð.

Sjálfsskaði: Ef einstaklingur hefur skaðað sig er best að
hann fari strax á bráðamóttöku sjúkrahússins í Fossvogi.
Vaktlæknir geðdeildar fer þangað og metur sjúklinginn
um leið og ástand hans leyfir.

Eftirmeðferð
Þegar einstaklingur útskrifast af  móttökudeildum 32 A,
32 C og 33 C, skipuleggja meðferðateymi deildanna
eftirmeðferð í samráði við hann. Eftirfylgdin getur verið
með ýmsum hætti og fer fram, eftir atvikum, á göngudeild
eða dagdeild geðsviðs við Hringbraut eða á Hvítabandinu,
á læknastofum, hjá heilsugæslulækni eða á stofum
sálfræðinga.

Móttökuteymi göngudeildar:

Deild 31 E
Geðdeildarbygging við Hringbraut, 1., 2. og 3. hæð.
Þjónustutími: 8.30 - 16.00 virka daga.
Sími: 543 4050

Í móttökuteyminu starfa læknar, sálfræðingar, hjúkrunar-
fræðingar og félagsráðgjafi. Tilvísanir í teymið koma frá
bráðaþjónustu geðsviðs, frá öðrum læknum og fagfólki
á LSH, frá heilsugæslulæknum, félagsþjónustu og öðru
fagfólki, svo sem geðlæknum og sálfræðingum utan
spítalans. Allar tilvísanir eiga að berast til yfirlæknis deildar
31 E. Biðtími er að jafnaði stuttur. Ekki er hægt að panta
tíma beint í teyminu án tílvísunar en ef málið þolir enga
bið er einstaklingum bent á að leita til bráðaþjónustunnar.

Móttökuteymið veitir fyrstu meðferð þeim eintaklingum
sem ekki þurfa á innlögn að halda. Meðferðin í teyminu
er skammtímameðferð, oftast 6–10 vikur. Fjöldi
einstaklingsviðtala er takmarkaður við 4–6 viðtöl.

Að meðferð lokinni er sjúklingum að jafnaði vísað til
eftirfylgdar í heilsugæsluna.

Fyrir þá sem þurfa lengri meðferð eru ýmis önnur úrræði
á sjúkrahúsinu: hópar í hugrænni atferlismeðferð,
hópmeðferðardeild Hvítabandsins, dagdeild Hvítabandsins,
iðjuþjálfun og í sumum tilvikum endurhæfingardeildir
geðsviðs. Auk þess geta einstaklingar, ef þeir vilja, fengið
ráðgjöf um úrræði utan sjúkrahússins.

Móttökuteymi áfengis og

vímuefnameðferðar:

Deild 32E
Geðdeildarbygging við Hringbraut, 1. og 2. hæð.
Þjónustutími: 8.00 - 16.00 virka daga
Sími: 543 4050

Móttakan er öllum opin sem eiga við vanda að stríða
vegna áfengis og/eða fíkniefna. Hér starfa læknar,
hjúkrunarfræðingar og áfengisráðgjafar. Þeir sem eru
að koma í fyrsta sinn eða eftir meðferðarhlé fara í svo
kallað greiningarviðtal. Boðið er upp á ákveðinn fjölda
slíkra viðtala á hverjum degi og því kemur fyrir að fólki
er bent á að koma næsta dag ef ásókn er mikil. Tilgangur
viðtalsins er að meta vanda og þarfir hvers og eins. Fólk
kemur síðan til meðferðar á göngdeildinni (t.d. lyfjagjöf
og/eða viðtöl) eða er vísað í önnur úrræði eins og að
leggjast inn eða fá dagmeðferð.

Áfengisráðgjafar sjá um daglegan stuðningshóp á
göngudeildinn kl. 11.00 og er hann öllum opinn.

Lyfjagjöf vegna fráhvarfa hefst einungis eftir greingarviðtal
á dagvinnutíma (ekki á vöktum). Notendum þjónustunnar
er vinsamlegast bent á að erfitt er að meta einstakling
í greiningarviðtali ef hann er undir áhrifum áfengis eða
vímuefna.


