Chirurgie

Uw verblijf op afdeling AB2

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Welkom

U bent opgenomen voor onderzoek en/of behandeling op de afdeling
Chirurgie, Interne geneeskunde, Maag-, darm- en leverziekten (MDL),
Gynaecologie en Urologie (AB2). Met deze folder informeren wij u graag over
deze afdeling.

De specialisten

Verpleegkundigen en/of specialisten vertellen u hoe onderzoek, behandeling
en verzorging gebeurt.
Als u opgenomen bent voor het specialisme Chirurgie, Interne geneeskunde
of MDL komt de behandelend chirurg of internist bij u langs.
Als u opgenomen bent voor het specialisme Gynaecologie of Urologie komt
dagelijks de arts die dienst heeft bij u langs.

Het team van de afdeling

Het team bestaat uit verpleegkundigen, sommigen met een specialisatie zoals
stomazorg, wondverzorging of oncologie.
Het team wordt geleid door een clustermanager en een unitleider. Ook
werken er op de afdeling secretaresses, voedingsassistenten,
apothekersassistenten, zorgassistenten, stagiaires en medewerkers van de
huishoudelijke dienst. Daarnaast kunt u op de afdeling in aanraking komen
met medewerkers van de apotheek, het laboratorium, fysiotherapeuten en
diëtisten.
Om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er verpleegd volgens
het systeem van patiëntentoewijzing. Dit houdt in dat tijdens iedere dienst
één van de aanwezige verpleegkundigen de totale zorg voor u heeft en voor
u en uw naasten het vaste aanspreekpunt is. Als u uitslagen van onderzoeken
krijgt, is de verantwoordelijk verpleegkundige bij dit gesprek aanwezig. Deze
verpleegkundige kan daardoor beter ingaan op uw eventuele vragen.

Bezoek

Tijden
Dagelijks 		
van 16:00 - 17.30 uur en van 18:30 - 19:30 uur.
Op zon- en feestdagen extra van 11:00 - 11:30 uur.
In overleg is het bij uitzondering mogelijk bezoek te ontvangen buiten de
vaste bezoektijden.

Adviezen en regels
Te veel en te lang bezoek kan voor u en andere patiënten belastend zijn.
Om overbelasting te voorkomen, adviseren wij: niet meer dan 2 mensen
tegelijk per bezoek en niet langer dan 30 minuten.
Om te voorkomen dat er te veel bezoekers tegelijk komen, is het verstandig
om uw partner of een andere naaste het bezoek te laten coördineren.
Als uw gezondheid dit toelaat, kunt u met het bezoek naar het dagverblijf of
de centrale hal gaan.
In de gebouwen en op alle terreinen van de Antonius Zorggroep mag niet
gerookt worden. Ook het roken met een e-sigaret is niet toegestaan.
Patiënten en medewerkers van het ziekenhuis kunnen de rookvoorzieningen
op het terrein gebruiken (zie de folder “Anti-rook beleid Antonius
Zorggroep”).

Maatregelen voor bezoekers om infecties te voorkomen

Ga niet op bezoek als u een infectie hebt zoals een infectie aan de huid,
diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen). Dit geldt ook voor
kinderen die een kinderziekte hebben of die korter dan 3 weken voor het
bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte (zoals
waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde
ziekte).
Als één van bovenstaande dingen geldt en u toch op bezoek wilt, moet u dit
vóór het bezoek met een verpleegkundige op de afdeling overleggen.
Om te voorkomen dat u schadelijke bacteriën en/of virussen van buiten
meeneemt, moet u voordat u de afdeling opgaat uw handen behandelen met
handenalcohol. Dit hangt op de gang in een dispenser (fles met pompje).
Wrijf uw handen goed in met de handenalcohol en laat ze daarna 1 minuut
aan de lucht drogen. Vóórdat u de kamer van de patiënt verlaat, moet u nog
een keer uw handen inwrijven met de handenalcohol.
Tijdens uw bezoek wast u uw handen met water en zeep:
• Nadat u naar het toilet bent geweest.
• Na hoesten of niezen.
• Voordat u de patiënt helpt bij het eten, toiletbezoek of andere 		
verzorgende handelingen.

Overige maatregelen die gelden voor bezoekers:
• Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
• Houd een 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 de handen.
• Gebruik het bezoekerstoilet.
• Volg de instructie(s) van de verpleegkundigen als er extra 			
hygiënemaatregelen gelden (als er in isolatie wordt verpleegd).

Informatie

Wij vragen u om 1 persoon als contactpersoon aan te wijzen. In het kader van
de privacywetgeving mogen wij alleen aan deze contactpersoon informatie
geven. Als er vragen zijn, kan deze persoon contact opnemen met de
verpleegkundige.
De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar.
Telefoonnummer: 0515 - 48 88 55.

Tenslotte

Hebt u vragen, suggesties en/of opmerkingen tijdens uw verblijf, meld dit aan
de verpleegkundige die u verpleegt. Dit helpt ons om betere zorg te bieden.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Telefoon
0515 - 48 88 88

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer
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