Hartbewaking

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De afdeling hartbewaking beschikt over speciale apparatuur onder
andere ter bewaking van het hartritme. Op deze afdeling werken
verpleegkundigen met een specialistische opleiding of
verpleegkundigen die met deze opleiding bezig zijn. Bovendien is
voor deze intensive verzorging de personeelssterkte aangepast.

Bezoek
De bezoektijden van de hartbewaking zijn:
10.30 - 11.30 uur
14.00 - 15.00 uur
19.00 - 20.00 uur
Om voor onze patiënten de noodzakelijke rust te waarborgen, worden bij
elke patiënt slechts twee bezoekers tegelijk toegelaten. Er mag per
bezoekuur één keer met andere bezoekers worden gewisseld.
In het belang van zowel uw familie als van de kinderen, wordt in overleg met
de desbetreffende verpleegkundige bekeken of kinderen kunnen worden
toegelaten.
Wilt u zich vóórdat u de afdeling binnengaat via de bel melden?
Een verpleegkundige laat u dan binnen.
Indien uw familie bezoek van een geestelijk verzorger op prijs stelt, kunt u
daar zelf contact mee opnemen. Mocht u hier niet toe in staat zijn, dan zijn
wij bereid om voor u te bellen. Dit bezoek kan in overleg met de
verpleegkundige plaatsvinden buiten de bezoekuren.

Informatie en contactpersoon
Wij streven er naar om de patiënt zo goed mogelijk te informeren.
Mocht u als familie behoefte hebben aanvullende informatie te geven of te
ontvangen, dan kan daarvoor de verpleegkundige die uw familielid verzorgt,
benaderd worden. Ook kunnen wij voor u een gesprek regelen met de
behandelend arts. Voor een optimale informatievoorziening is het wenselijk
dat per patiënt één familielid als contactpersoon wordt aangewezen.

Meebrengen
Een patiënt die op de hartbewaking is opgenomen, heeft het volgende nodig:
nachtkleding (geen nylon), ondergoed
toiletartikelen
kamerjas en pantoffels
medicijnen die thuis gebruikt worden
verzekeringspapieren (indien u niet bekend bent in ons ziekenhuis)
Wij adviseren u om de waardevolle eigendommen van uw familielid mee
naar huis te nemen en slechts een gering bedrag aan contant geld achter te
laten.
De afdeling hartbewaking is bereikbaar op (0318) 43 41 50. De hartbewaking
bevindt zich op de tweede etage. U bereikt de afdeling via de A vleugel, waar
u de bewegwijzering kunt volgen naar bestemming 60.
Wij wensen uw familielid beterschap en u veel sterkte.
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