Hartbewaking

Informatie voor bezoekers van
patiënten op de afdeling
Hartbewaking & F1

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Hartbewaking (CCU)

Uw naaste is opgenomen op de “Coronary Care afdeling” oftewel de
“Hartbewaking”. Gezien het karakter van deze afdeling is zo’n opname vaak
een ingrijpende ervaring voor de patiënt en voor u. Meestal roept dit veel
vragen op.
Door middel van deze folder willen wij u:
• Informeren over de afdeling.
• Het doel van het aanwijzen van een contactpersoon aangeven.

Bezoekregeling

Op de Hartbewaking (zaal 194 box 1 t/m 6) zijn de bezoektijden aangepast:
11:00 - 11:30 uur,
16:00 - 16:45 uur,
19:00 - 20:00 uur.
U kunt altijd overleggen met de verpleegkundige als u een andere bezoektijd
wilt afspreken.

Informatie

Er is 24 uur per dag een verpleegkundige van de Hartbewaking telefonisch
bereikbaar. Het telefoonnummer is: 0515 - 48 87 80.

Het bezoek

Soms kan te veel en te lang bezoek voor de patiënt belastend zijn. Om
overbelasting te voorkomen mogen er niet meer dan 2 personen tegelijk bij
de patiënt op bezoek. Als er meer bezoekers zijn, kunt u wisselen.
Dit wisselen kan echter ook belastend zijn voor de patiënt, vandaar dat wij
adviseren dit niet te vaak te doen. Bedenk dat een patiënt niet snel zal zeggen
dat het “te druk” is. Langer dan 15 minuten bezoek is meestal niet in het
belang van de patiënt. Op deze afdeling kunnen kinderen onder de 12 jaar
alléén na overleg met de verpleegkundige de patiënt bezoeken.

Contactpersoon

Om het contact met de patiënt en de familie zo soepel mogelijk te
laten verlopen, is het verstandig om in uw familie of vriendenkring een
contactpersoon aan te wijzen. Als de toestand van uw familielid of relatie
daartoe aanleiding geeft, nemen wij contact op met de contactpersoon.
Deze kan vervolgens de rest van de familie of vriendenkring op de hoogte
houden. Om te voorkomen dat er te veel bezoekers tegelijk komen, vragen
wij hem/haar het bezoek te coördineren en uiteraard kan hij/zij altijd bij de
verpleegkundige naar de toestand van de patiënt informeren.

F 1 (vervolgafdeling Cardiologie)

Als speciale bewaking niet meer nodig is, wordt de patiënt overgeplaatst naar
de vervolgafdeling Cardiologie F1: kamers 181 t/m 192.
Hier gelden de algemene bezoektijden van het ziekenhuis (zie folder:
Bezoekregeling). Er is gelegenheid tot bezoek dagelijks tussen 16:00 en 20:00
uur. Daarnaast op zon- en feestdagen ook van 11:00 tot 11:30 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen in overleg met de verpleegkundige
mogelijk. Meldt u zich hiervoor bij de secretaresse van de afdeling. Bloemen
en parfum zijn toegestaan als de patiënten er geen last van hebben.

Het bezoek

Ook hier geldt: niet meer dan 2 bezoekers per patiënt. Het is natuurlijk niet
de bedoeling dat u 4 uur lang op bezoek blijft. Wij adviseren dan ook een
bezoekperiode van hooguit 30 minuten. U moet er rekening mee houden dat
de patiënt de gehele dag beschikbaar is voor onderzoek en/of behandeling.
Het kan dus voorkomen dat er tijdens uw bezoek een onderzoek moet
plaatsvinden. U zult dan gevraagd worden even te wachten. Wanneer de
toestand van de patiënt het toelaat, kunt u samen gebruik maken van het
dagverblijf op de afdeling. Als de patiënt van de afdeling af mag, kunt u ook
gebruik maken van “het Roefke” in de centrale hal.
Wij vragen u bezoeken rond de avondmaaltijd (van 17:30 tot 18:15 uur)
zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen die bezoekers moeten nemen om infecties te
voorkomen (geldt voor CCU en F1)

Ga niet op bezoek als u een infectie hebt zoals bijvoorbeeld een infectie aan
de huid, diarree, koorts, verkoudheid of griep (verschijnselen). Voor kinderen
geldt dit óók als zij een kinderziekte hebben (zoals bijvoorbeeld waterpokken,
roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde ziekte) of
als het kind korter dan 3 weken voor het bezoek in contact is geweest met
iemand met een kinderziekte. Als u bezoek aan een patiënt toch nodig
vindt, moet u dit vóór uw bezoek met een verpleegkundige op de afdeling
overleggen.
Om te voorkomen dat u schadelijke bacteriën en/of virussen van buiten
meeneemt naar de patiënt moet u, voordat u de afdeling opgaat, uw handen
inwrijven met de handenalcohol. Dit hangt op de gang in een dispenser (fles
met pompje).

Vóórdat u de kamer van de patiënt verlaat, moet u nog een keer uw handen
inwrijven met de handenalcohol. De handenalcohol verspreidt u over uw
handen door uw handen ermee te ‘wassen’ en aan de lucht te laten drogen
gedurende 1 minuut.
Tijdens uw bezoek wast u uw handen met water en zeep:
• Nadat u op de wc bent geweest.
• Na hoesten of niezen.
• Voordat u de patiënt helpt bij het eten en/of bij wc-bezoek of andere 		
verzorgende handelingen.
Verder:
• Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
• Houd de hand of een papieren zakdoek voor de mond bij niezen en 		
hoesten of hoest in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren
zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Was daarna uw handen.
• Gebruik niet de wc van de patiënt maar die voor bezoekers.
• Volg de instructie(s) van de verpleegkundigen op als u iemand bezoekt die
met extra hygiëne maatregelen (in isolatie) wordt verzorgd.

Informatie

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact
opnemen met afdeling F1.
Telefoonnummer: 0515 - 48 86 80.
Voor algemene informatie over de afdeling Cardiologie kunt u ook de website
bekijken.
www.cardiologiesneek.nl
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