کمک گرفته برای کُدکان یا وُجُاوان در شرایط بحراوی
اگز ػوا یا یکی اس ًشدیکاى ػوا بَ دلیل بیواری رّاًی با بحزاى رّبزّ ػذٍ ایذ ّ بزای دیگزاى یا خْد ػخص اهکاى خطز جذی
ُظت ،بایذ با  111تواص بگیزیذ .اگز فزد دطتخْع بحزاى اطت اها بَ ًظز ًوی رطذ هْرد اضطزاری ّ اّرژاًظی باػذ ،هی تْاًیذ
اس هٌابغ سیز اطتفادٍ کٌیذ:

Children’s Hospital
بیمارستان کُدکان (سىیه زیر  21سال)
کارکٌاى بطْر  24طاػتَ آهادٍ رطیذگی بَ هْارد اضطزاری هاًٌذ اقذام بَ خْدکؼی کْدکاى یا رفتارُای خارج اس کٌتزل آًِا ُظتٌذ.
کْدک را با آهبْالًض ّ ،اگز خطزی ًذارد با هاػیي بزای بزرطی ّ ارسیابی بیاّریذ .گزٍّ ( BERTگزٍّ ّاکٌغ اضطزاری
رفتاری  )Behavioral Emergency Response Team -در هْرد ایٌکَ آیا ّضؼیت کْدک بزای باسگؼت بَ خاًَ هٌاطب
اطت یا بایذ در یکی اس بیوارطتاى ُای تحت قزارداد کاًتی بظتزی ػْد تصوین خْاٌُذ گزفت.





http://www.childrenshospitaloakland.org/
747 52nd Street, Oakland, California, 94609
510-428-3571

Willow Rock Crisis Stabilization Unit
َاحد تثبیت بحران َیلُ راک (سىیه  21تا  21سال)
خذهات کْتاٍ هذت بذّى ّقت قبلی (تا  23.5طاػت) بزای ًْجْاًاًی ارائَ هی کٌذ کَ دچار بحزاى رّاًی ػذٍ ّ ػزایط بظتزی ػذى
ًذارًذ .هتخصصاى بالیٌی ّ هؼاّراى هاُز ایي ّاحذ طزیؼاً ًیاسُای ُز ًْجْاى را بزرطی کزدٍ ّ کارُای هذاخلَ ای السم را کَ
دقیقاً بزای باسگزداًذى ایوي آًِا بَ خاًَ ،هذرطَ ّ هحلَ طزاحی ػذٍ اًذ ،اًجام خْاٌُذ داد .در هْرد جْاًاًی کَ تؼخیص دادٍ ػْد
قطؼاً بزای خْد ّ دیگزاى خطزطاس ُظتٌذ جِت پذیزع در بزًاهَ ُوکار بظتزی هْارد حاد در ًظز گزفتَ خْاٌُذ ػذ .اختیاری ّ
غیز اختیاری.





http://www.senecacenter.org/community/willowrock
2050 Fairmont Drive, San Leandro, CA 94578
510-483-3030

 FERCبروامه ای از اوجمه سالمت رواوی آالمیدا کاوتی است
که با بودجه قاوون خدمات سالمت رواوی و
تحت قرارداد با سازمان خدمات مراقبت های سالمت رفتاری
آالمیدا کاوتی اجرا می گردد
][1

Willow Rock Center-Psychiatric Inpatient Facility
مرکس بستری رَان درماویَ ،یلُ راک سىتر (سىیه  21تا  21سال)
ارائَ دٌُذٍ خذهات بظتزی هْارد حاد رّاًی ػاهل ًگِذاری ُای  "1215"( 5150بً وگٍداری ٌای غیر اختیاری  11ساعتً
گفتً می شُد) .ػاهل بزرطی کاهل ّ ارسیابی هخاطزات ،بزًاهَ ریشی هؼارکتی درهاى با تْجَ بَ باستْاًی (ریکاّری) ،بزًاهَ
ریشی ّ باسداری بحزاى ،هؼاّرٍ حوایتی ،بصْرت گزُّی یا فزدی ،ارسیابی دارّیی ّ هذیزیت ّ بزًاهَ ریشی تزخیص .بیوَ ُای
خصْصی ّ  Medi-Calپذیزفتَ هی ػْد .اختیاری ّ غیز اختیاری.





http://www.telecarecorp.com/images/medialibrary/BRO_Willow_Rock_Bifold_v5.
pdf
2050 Fairmont Drive, San Leandro, CA 94578
510-895-5502

Herrick Hospital
بیمارستان ٌِریک (سىیه  21تا  21سال)
ارائَ دٌُذٍ خذهات بظتزی بزای ًْجْاًاى ػاهل ًگِذاری ُای  "1215"( 5150بً وگٍداری ٌای غیر اختیاری  11ساعتً گفتً
می شُد) .طَ سهیٌَ تخصصی در ایي هزکش ارائَ هی ػْد؛ طالهت رّاًی ،اختالالت تغذیَ ای ّ تؼخیص ُای دّگاًَ (هظائل
طالهت رّاًی َ اػتیاد بَ هْاد هخذر ّ/یا هؼزّبات الکلی).
بیوَ ُای خصْصی ّ  Medi-Calپذیزفتَ هی ػْد .اختیاری یا غیز اختیاری.





http://www.altabatessummit.org/clinical/behav_svcs.html
2001 Dwight Way, Berkeley, CA 94704
510-204-4405

Crisis Support Service of Alameda County, 24-hour Crisisline
خدمات حمایت بحراوی آالمیدا کاوتی ،تلفه  12ساعتً مُارد بحراوی (کلیً سىیه)


1-800-309-2131

National Suicide Prevention, 24-hour hotline
خدمات ملی جلُگیری از خُدکشی ،تلفه َیژي  12ساعتً (کلیً سىیه)


1-800-SUICIDE

 FERCبروامه ای از اوجمه سالمت رواوی آالمیدا کاوتی است
که با بودجه قاوون خدمات سالمت رواوی و
تحت قرارداد با سازمان خدمات مراقبت های سالمت رفتاری
آالمیدا کاوتی اجرا می گردد
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Berkeley Mobile Crisis Team
گرَي سیار مُارد بحراوی برکلی
ارائَ دٌُذٍ خذهات طیار هقابلَ با هْارد بحزاًی بزای طاکٌاى بزکلی ّ آلباًی .در توام ُفت رّس ُفتَ اس طاػت  11صبح تا  11ػب
آهادٍ خذهت اطت بجش رّسُای طَ ػٌبَ کَ طاػت کار آًِا اس  4بؼذ اس ظِز تا  11ػب هی باػذ.




http://www.ci.berkeley.ca.us/ContentDisplay.aspx?id=15662
510-981-5254

ACCESS Program (Acute Crisis Care and Evaluation for System-wide
)Service

بروامً اَکسس

(مراقبت َ ارزیابی در مُارد حاد بحراوی برای خدمات در کل سطح سیستم)

بزای هؼزفی ػذى بَ کلیَ خذهات طالهت رّاًی کاًتی بایذ با ایي ػوارٍ تواص بگیزیذ .در خذهت کلیَ طاکٌاى آالهیذا .خذهات بَ سباى
اطپاًیْلی ّ  8سباى آطیایی ارائَ هی گزدد.


1-800-491-9099

اگر فرد مُرد وظر مایل بً کمک گرفته ویست ،اما




بزای خْد خطزطاس اطت یا
بزای دیگزاى خطزطاس اطت یا
بَ دلیل هظائل طالهت رّاًی ػذیذاً ًاتْاى اطت

ػایذ ّاجذ ػزایط " "5150باػذ (" "1215بً ارزیابی َ وگٍداری ٌای غیر اختیاری  11ساعتً گفتً می شُد)
اگز چٌیي بْد:
 با  111تواص گزفتَ ّ اػالم کٌیذ کَ یک ّضؼیت رّاًی اضطزاری ّجْد دارد یا
 با گزٍّ طیار هْارد بحزاًی بزکلی یا بزًاهَ ّاکٌغ بَ هْارد بحزاًی (ػوارٍ ُا در باال ًْػتَ ػذٍ اطت) تواص بگیزیذ
بزای آگاُی بیؼتز دربارٍ  5150بَ بزگَ اطالع رطاًی هزبْط بَ ًگِذاری ُای غیز اختیاری هزاجؼَ کٌیذ.
اگر فرد مُرد وظر حالت بحراوی ودارد َ کمک می خُاٌد


اگز بیوَ درهاًی خصْصی دارد ،با ػزکت بیوَ ّی تواص گزفتَ ّ اس آًِا بخْاُیذ کَ بزای اّ یک رّاى ػٌاص یا رّاى
پشػک هؼزفی کٌٌذ

 FERCبروامه ای از اوجمه سالمت رواوی آالمیدا کاوتی است
که با بودجه قاوون خدمات سالمت رواوی و
تحت قرارداد با سازمان خدمات مراقبت های سالمت رفتاری
آالمیدا کاوتی اجرا می گردد
][3



اگز  Medi-Calیا  Medi-Careدارد ّ یا اصالً ُیچگًَْ بیوَ ای ًذارد ،طاکٌاى آالهیذا کاًتی هی تْاًٌذ بزای هؼزفی
ػذى بَ رّاى ػٌاص ،رّاى پشػک یا طایز هٌابغ طالهت رّاًی با بزًاهَ اَکظض ( ACCESSهزاقبت ّ ارسیابی در
هْارد حاد بحزاًی بزای خذهات در کل ططح طیظتن) در ػوارٍ  1-800-491-9099تواص بگیزًذ

مراکس رَان درماوی در آالمیدا کاوتی برای کُدکان زیر  21سال

)Children’s Hospital (Oakland
بیمارستان کُدکان (اَکلىد)
رطیذگی بَ هْارد بحزاًی اضطزاری برای کُدکان زیر  21سال .کْدکاى بایذ بَ بخغ اّرژاًض بیوارطتاى کْدکاى بزدٍ ػًْذ .گزٍّ
( BERTگزٍّ ّاکٌغ اضطزاری رفتاری  )Behavioral Emergency Response Team -کْدک را بزرطی کزدٍ ّ در
هْرد ایٌکَ آیا ّضؼیت اّ بزای باسگؼت بَ خاًَ هٌاطب اطت یا بایذ در یک بیوارطتاى بظتزی ػْد تصوین خْاٌُذ گزفت .کْدک هی
تْاًذ با آهبْالًض ّ یا (اگز خطزی ًذارد) تْطط ّالذیي یا قین ُا آّردٍ ػْد



510-428-3000

)Willow Rock Psychiatric Inpatient Facility (San Leandro
مرکس بستری رَان درماوی َیلُ راک (سه لیاودرَ)
ارائَ دٌُذٍ خذهات بظتزی هْارد رّاًی حاد بزای وُجُاوان  21تا  21سالً Medi-Cal .پذیزفتَ هی ػْد .اختیاری یا غیز
اختیاری.



510-895-5502

)Herrick Hospital (Berkeley
بیمارستان ٌِریک (برکلی)
خذهات بظتزی بزای بشرگظاالى ّ وُجُاوان  21تا  21سالً (طالهت رّاًی ،تؼخیص دّگاًَ ،اختالالت تغذیَ ای)Medi-Cal .
پذیزفتَ هی ػْد .خذهات اختیاری ّ غیز اختیاری .جِت کظب اطالػات هزبْط بَ پذیزع تواص بگیزیذ.



510-204-4405

)Fremont Hospital (Fremont
بیمارستان فرمُوت (فرمُوت)

 FERCبروامه ای از اوجمه سالمت رواوی آالمیدا کاوتی است
که با بودجه قاوون خدمات سالمت رواوی و
تحت قرارداد با سازمان خدمات مراقبت های سالمت رفتاری
آالمیدا کاوتی اجرا می گردد
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خذهات بظتزی بزای وُجُاوان  21تا  21سالً ّ بشرگظاالى .بیوارطتاى خصْصی .فاقذ اتاق اّرژاًض .جِت گزفتي ّقت هالقات
بزای هذاخلَ بحزاًی تواص بگیزیذ ّ Medi-Cal .بیوَ خصْصی پذیزفتَ هی ػْد .خذهات اختیاری ّ غیز اختیاری.



510-796-1100

 FERCبروامه ای از اوجمه سالمت رواوی آالمیدا کاوتی است
که با بودجه قاوون خدمات سالمت رواوی و
تحت قرارداد با سازمان خدمات مراقبت های سالمت رفتاری
آالمیدا کاوتی اجرا می گردد
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