Opname op de afdeling
longgeneeskunde

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Welkom op de afdeling longgeneeskunde. In deze folder vindt u
informatie over de afdeling waar u bent opgenomen. Vergeet naast
deze folder de opnamewijzer niet te lezen.

Behandeling
Wanneer u op de afdeling bent opgenomen voor een longziekte, wordt u
behandeld door de longarts. De longarts komt in principe twee keer per week
bij u langs. Dit is niet altijd de arts waarbij u onder behandeling bent op de
polikliniek. Het kan zijn dat naast de longarts er ook een andere specialist bij
uw behandeling betrokken is, zoals een cardioloog of een internist.
Iedere dag wordt de medische visite gedaan door de zaalarts. Dit is een
afgestudeerd arts die nauw samenwerkt met uw longarts.
Tijdens de visite vraagt de zaalarts hoe het met u gaat en bespreekt
bijvoorbeeld de uitslag van een onderzoek met u. Ook is er de gelegenheid
om vragen te stellen. De afdelingsarts is uw eerste aanspreekpunt op de
afdeling als het gaat om medische vragen/problemen.
De nacontroles vinden plaats op de polikliniek. Uw behandelend longarts
voert deze uit.

Contactpersoon
De verpleegkundige vraagt u om een persoon binnen uw relaties als
contactpersoon aan te wijzen. Deze persoon kan het contact met de afdeling
onderhouden. Dit kan telefonisch tussen 11.00 en 12.00 uur. Bij
uitzonderingen mag er ook buiten deze tijden contact opgenomen worden.
Als andere personen informatie willen, kunnen zij zich tot de door u
aangewezen contactpersoon wenden. Naast het telefoonnummer van de
contactpersoon wordt u nog een nummer gevraagd. Dit is een
reservenummer voor als de contactpersoon niet aanwezig is.

Medicatie
Als u thuis pufjes gebruikt, neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Zodat
deze medicijnen al in het ziekenhuis zijn als u hier mee mag beginnen.

Verpleegkundige
U krijgt dagelijks te maken met verpleegkundigen die 24 uur per dag
aanwezig zijn in wisselende diensten. De verpleegkundige die tijdens de
dagdienst voor u zorgt, noemen we de Eerst Verantwoordelijk
Verpleegkundige (EVV’er). Met haar kunt u alle vragen en opmerkingen rond
uw behandeling bespreken. Zij overlegt dagelijks met uw arts uw situatie.
De tijden van de diensten zijn:
Dagdienst
Late dienst
Nachtdienst

07.30 - 16.00 uur
15.00 - 23.30 uur
23.15 - 07.45 uur

Gesprek met de arts
Wilt u en/of uw familie tijdens de opname een persoonlijk gesprek met de
arts? Geef dit dan aan bij de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige. Deze
regelt het verder voor u.

Medewerkers op de afdeling
Op de afdeling zijn de volgende mensen werkzaam:
teamleider

medisch specialisten

verpleegkundigen

afdelingsartsen

leerling verpleegkundigen

secretaressen

ziekenverzorgenden

zorgassistenten

stagiares

overige medewerkers

De eindverantwoording en de leiding over de afdeling liggen bij de teamleider.

Maaltijdservice At Your Request
Bij opname op de verpleegafdeling krijgt u een menukaart en uitleg over dit
systeem. U kunt zelf telefonisch uw maaltijd, drankje of tussendoortje
bestellen tussen 07.00 en 18.15 uur.

Mocht het niet lukken om zelf uw maaltijden te bestellen, dan vragen we de
hulp van uw familie of naasten. Zij kunnen samen met u aan de hand van de
menukaart een maaltijd bestellen. Dit kan ook vanuit huis via het
telefoonnummer (0318)43 44 01. Er moet duidelijk worden vermeld dat de
maaltijd is voor een patiënt op A3 longgeneeskunde, de achternaam van de
patiënt en het kamernummer. Ook de zorgassistente kan u ondersteunen bij
het bestellen als dit zelf niet lukt.
Tegelijk met uw eigen maaltijd kunt u voor uw bezoek ook een maaltijd
bestellen. Hiervoor is een maaltijdbon nodig die u kunt kopen bij de
hoofdreceptie in de centrale hal. Deze bon levert u in bij de roomservice
medewerker op het moment dat de maaltijd wordt gebracht.

Bezoektijden
De bezoektijd van 12.00 tot 13.00 uur is voor naaste familieleden en
vrienden. Tussen 17.00 en 20.00 uur is de algemene bezoektijd. Wij
verzoeken u vriendelijk om u aan deze tijden te houden. Het is niet
toegestaan om meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Dit is voor
uw rust en die van uw kamergenoten. Indien er meerdere bezoekers per
keer voor u zijn kunnen zij elkaar afwisselen
Wanneer u bezoek verwacht buiten deze tijden, wilt u dit eerst overleggen
met de verpleegkundigen?
De verpleegkundige handelingen, onderzoek en behandelingen vinden 24 uur
per dag plaats, dus ook tijdens het bezoekuur.
Graag uw medewerking en begrip hiervoor.

Bereikbaarheid
De afdeling longgeneeskunde bevindt zich op de derde etage (vleugel A,
rood) aan de rechterzijde na de klapdeuren.
Het telefoonnummer is (0318) 43 48 02 of 43 48 03.

09.17 Long
2017.09.21.105734

