Algemene informatie eerste
hart hulp (EHH)

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De eerste hart hulp (EHH) is de eerste hulppost voor patiënten met
mogelijke hartklachten. Als patiënt komt u rechtstreeks, via de
huisarts of per ambulance bij de EHH terecht.
De eerste hart hulp is ingericht voor patiënten met klachten als:
pijn op de borst
zich onwel voelen
hartkloppingen
benauwdheid
De EHH ligt naast de hartbewaking, is 24 uur per etmaal open en beschikt
over de mogelijkheid van monitorbewaking.
De afdeling beschikt over vier opvangplaatsen en één
onderzoek/behandelkamer. De arts van de eerste hart hulp onderzoekt de
klachten en de (eventuele) behandeling wordt uitgevoerd door de cardioloog,
de arts-assistent en/ of de verpleegkundige van de EHH.

Wanneer gaat u naar de eerste hart hulp?
In principe komen alle patiënten met verdenking van hartklachten terecht op
de EHH. Als patiënt blijft u op de eerste hart hulp tot duidelijk is wat er aan de
hand is. De verpleegkundige ontvangt u en begint met diverse onderzoeken,
zoals:
ECG (hartfilmpje)
bloeddruk
bloedafname
temperatuur en polscontrole
ritmebewaking.
De arts-assistent bevraagt u over uw klachten en doet lichamelijk onderzoek.
Afhankelijk van de eerste bevindingen wordt zo nodig verder onderzoek
uitgevoerd.

Wat gebeurt er na de eerste onderzoeken?
Nadat de arts-assistent heeft overlegd met de cardioloog wordt afgesproken
wat er verder gaat gebeuren. Bijvoorbeeld:
u mag naar huis, omdat de klachten geen aanleiding geven tot een acute
opname. De huisarts krijgt hiervan schriftelijk bericht. Zo nodig krijgt u
een afspraak mee voor poliklinische controle
u wordt kortdurend behandeld en mag daarna weer naar huis. De
huisarts krijgt hiervan schriftelijk bericht. Een eventuele afspraak voor
poliklinische controle wordt meegegeven
u ondergaat meerdere onderzoeken terwijl u een aantal uren op de EHH
verblijft. Op basis van de uitslagen van die onderzoeken gaat u naar huis
of wordt u in het ziekenhuis opgenomen
u wordt opgenomen op de hartbewaking of op één van de
verpleegafdelingen. In geval van ziekenhuisopname wordt een
behandelplan afgesproken. Dit wordt zo nodig reeds op de EHH in gang
gezet

Contactpersoon en bezoek
In principe is er op de EHH geen mogelijkheid voor bezoek.
We gaan er van uit dat maximaal één begeleider/ partner/ familielid bij u blijft
gedurende het verblijf op de eerste hart hulp.
Per situatie wordt bekeken of het wenselijk is dat familie in het ziekenhuis
moet blijven in afwachting van de onderzoeken.
Voor contact wordt een telefoonnummer van de contactpersoon gevraagd.
De verpleging geeft in principe alleen aan deze contactpersoon informatie
over uw toestand.
Bereikbaarheid EHH
Telefonisch is de EHH te bereiken via (0318) 43 41 50.
De EHH bevindt zich op de tweede etage. U bereikt de afdeling via de A
vleugel, waar u de bewegwijzering kunt volgen naar bestemming 58.
Mochten er na ontslag vanuit de EHH nog vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen. U wordt door de verpleegkundige te woord gestaan of
doorverbonden naar de arts-assistent of cardioloog.
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