BESTE PATIËNT,

HET MULTIDISCIPLINAIRE TEAM

BEZOEKUREN

Welkom op de afdeling inwendige 3. Met deze brochure willen we u
vertrouwd maken met de werking van onze afdeling en u enkele
nuttige inlichtingen verschaffen.
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel
dan niet om ons bijkomende informatie te vragen.

De cardiologen van onze afdeling zijn:
Dr. Gijsbers
Dr. Jogani
Dr. Moreels Dr. Talib Dr. Vaes

Bezoek is welkom van 14:00 tot 20:00 u.

De cardiologen komen dagelijks langs op de kamer om de therapie
met u te bespreken.

Indien u zich door omstandigheden niet aan deze afspraak kan
houden, gelieve dit met de hoofdverpleegkundige of de
verantwoordelijke te bespreken.

KORTE VOORSTELLING

De hoofdverpleegkundige van de afdeling is Steffie Verbraeken. Zij is
verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en coördinatie van de
afdeling.

Inwendige 3 is een verpleegafdeling waar patiënten opgenomen
worden in de acute fase van cardiale (hart) problemen of om via
telemetrie (hartmonitoring op afstand) gevolgd te worden.
Door de beperkte beddencapaciteit (16 bedden) van deze afdeling is
het mogelijk dat u tijdens uw verblijf in samenspraak met uw arts
wordt verhuisd en wordt opgevolgd op een andere afdeling.
Wij wensen u alvast een spoedig herstel en een aangenaam verblijf op
de afdeling.

De verpleegkundigen staan dagelijks in voor een optimale verzorging
en behandeling. Regelmatig zullen ook studenten verpleegkunde en
logistiek medewerker op de afdeling meehelpen.
De kinesist is elke werkdag beschikbaar voor behandeling en/of
revalidatie.
De sociale dienst staat eveneens ter uwer beschikking. Indien u op
hen beroep wenst te doen, kan u steeds een afspraak maken via de
hoofdverpleegkundige.
De diëtiste komt dagelijks bij u langs om uw maaltijden te noteren.
Het onderhoudspersoneel zal elke dag zorgen voor de orde en de
netheid van uw kamer.

Afspraken met de arts of andere medewerkers kunnen steeds
via de (hoofd)verpleegkundige gemaakt worden, of via het
secretariaat cardiologie.

Met aandrang vragen we deze uren te respecteren om de normale
werking van de dienst niet te verstoren.

Bekijk zeker voor een laatste update hieromtrent de
bezoekregeling op onze website www.azdiest.be.
Dank voor uw begrip.

VARIA
Het polsbandje dat u bij de opname krijgt, maakt onder alle
omstandigheden duidelijk wie u bent. Om vergissingen te voorkomen
zal de verpleegkundigen tijdens uw verblijf dit bandje meermaals
controleren en uw naam en geboortedatum bevragen.
Voor sommige onderzoeken dient u nuchter te zijn. De verpleegkundige brengt u de avond voordien hiervan op de hoogte. U krijgt na
het onderzoek een maaltijd. Bij bepaalde onderzoeken is dit pas na
enkele uren.
Wanneer u de dienst verlaat (om te roken of dergelijke) dan vragen
wij u dit te melden aan een verpleegkundige. Bij hartmonitoring is dit
echter op eigen verantwoordelijkheid en zal de verpleegkundige u
vragen om een formulier te ondertekenen bij het verlaten van de
afdeling.

DAGINDELING

CONTACT

06:45 u
07:30 u
08:00 u

Overdracht nacht- naar ochtenddienst
Ontbijt en medicatiebedeling
Ochtendverzorging
Geplande onderzoeken en behandelingen
Middagmaal en medicatiebedeling
Middagverzorging

Hospitalisatieafdeling Inwendige 3
Dag en nacht bereikbaar
De nachtverpleegkundige neemt de verantwoordelijkheid alleen over
van 21:00 tot 07:00 u. Indien u na een beloproep even moet wachten,
gelieve hem/haar dan te verontschuldigen.
013 35 45 22

14:00 u

Overdracht ochtend- naar avonddienst bedside
Aanvang bezoek

Secretariaat Cardiologie
013 35 40 40

15:00 u
17:00 u
19:00 u
20:00 u
21:00 u

Namiddagverzorging
Avondmaal en medicatiebedeling
Avondverzorging en medicatiebedeling
Einde bezoek
Overdracht avond- naar nachtdienst

11:30 u
12:30 u

Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel toe!

VARIA
Vazen vindt u vooraan in de gang in de kast.
Laat geen waardevolle spullen achter op de dienst zoals geld,
GSM, juwelen …
Gelieve bij opname de nodige handdoeken, washandjes,
nachtkleding, pantoffels en toiletgerief mee te brengen.
De lijst van thuismedicatie (met eventueel de medicatie in blister)
wordt bij opname aan de verpleegkundige overhandigd. Tijdens
uw opname wordt uw thuismedicatie terug meegeven.
Onderzoeken die gepland zijn, worden tijdig en volledig met u
besproken.
Op de tweede verdieping aan de grijze liften is er een stille
ruimte toegankelijk voor patiënten en bezoekers.
Een koelkast voor patiënten bevindt zich in de wachtzaal van
intensieve zorgen. Indien u hier iets wil in plaatsen vraag dan aan
de verpleegkundige om een patiëntenklever en noteer er een
datum op.
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