Informatie voor patiënten

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Afdeling Hartbewaking B36
Uw partner, familielid of relatie is opgenomen op de afdeling Hartbewaking van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
Omdat er op deze afdeling patiënten liggen die een intensieve begeleiding en bewaking nodig hebben, moeten we
striktere regels aanhouden dan op andere verpleegafdelingen. Wij verzoeken u vriendelijk deze regels in acht te nemen.
In deze folder leest u meer hierover.

Apparatuur
Bij alle patiënten op de afdeling Hartbewaking wordt voortdurend het hartritme geobserveerd met behulp van een
monitor. Deze monitor en andere apparaten kunnen signalen geven in de vorm van een geluidsignaal. U hoeft niet
ongerust te worden als een apparaat, de monitor of een infuuspomp, een signaal geeft. De verpleegkundige, die voor
de patiënt zorgt, weet wat de signalen betekenen en zal als dat nodig is gericht actie ondernemen.

Contactpersoon
Wij vragen u om één persoon binnen de familie- en/of vriendenkring aan te wijzen die als contactpersoon aangesproken
kan worden. Deze contactpersoon kan ten allen tijde informeren naar de situatie van de patiënt. De contactpersoon kan
de rest van de familie en overige belangstellenden op de hoogte houden. Indien nodig brengen wij de contactpersoon
op de hoogte van de verandering van de situatie van de patiënt.

Benodigdheden
		
-

Kunt u ervoor zorgen dat de patiënt de volgende artikelen ter beschikking heeft:
nachtkleding;
ondergoed;
toiletartikelen;
pantoffels;
eventueel kamerjas.

Bezoekregeling
De bezoektijden kunt u overleggen met de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt. Er mogen niet meer dan twee
personen tegelijk bij de patiënt op bezoek komen. Als u met meer bezoek komt, kunt u elkaar aflossen. Te veel en te
lang bezoek kan voor de patiënt erg belastend zijn. Wij vragen de contactpersoon daarom het bezoek aan de patiënt te
coördineren. Als er meer dan twee bezoekers bij de patiënt zijn, dan verzoeken wij u om niet op de afdeling of de gang
te blijven staan. U kunt natuurlijk altijd naar de binnenhof van het CWZ gaan.
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Als een patiënt behandeling of verzorging nodig heeft tijdens de bezoektijd, is het mogelijk dat u gevraagd wordt tijdelijk de kamer te verlaten. Wij vragen u begrip hiervoor. Wanneer de patiënt verhuist naar een andere afdeling
gelden er andere bezoektijden. Bij de balie van de desbetreffende afdeling kunt u informeren naar de geldende bezoektijden.

Gesprek met arts
Iedere dag loopt de cardioloog visite op de afdeling. Als u een arts wil spreken, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleegkundige.

1

Gebruik familiekamer
Als het, gezien de toestand van de patiënt wenselijk is dat u in de buurt blijft, kunt u gebruik maken van de familiekamer op de afdeling. Als de familie groot is, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de familiekamer te blijven en niet op de
afdeling of de gangen te staan. U kunt natuurlijk altijd naar de binnenhof van het ziekenhuis gaan.

Familiezorg-verpleegkundigen
In het CWZ werken familiezorg-verpleegkundigen die familieleden en relaties van patiënten desgewenst of indien nodig
kunnen ontvangen en begeleiden. Als het nodig is dat de familie in het ziekenhuis verblijft, kan de familiezorg-verpleegkundige hen wegwijs maken betreffende verblijfsruimten, maaltijden en dergelijke. Meer informatie vindt u in de folder
‘Familiezorgverpleegkundigen’ in het folderrek op de afdeling.

Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Afdeling Hartbewaking B36
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon (024) 365 84 20
Website: www.cardiologie.cwz.nl
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