Hartbewaking

Met deze folder over de afdeling hartbewaking (Bronovo)
informeren wij patiënten én familie/verwanten over de gang van
zaken op de afdeling. De afdeling hartbewaking bevindt zich op
de eerste etage, route 18.

Bezoekregeling
Bezoekers aan de afdeling hartbewaking dienen zich eerst te melden bij de
infobalie op de afdeling. Als deze niet bemand is, dan graag melden bij een
verpleegkundige op de hartbewaking. De verpleegkundigen hebben zo de
mogelijkheid het bezoek te ontvangen, te woord te staan en ook het aantal
bezoekers in de hand te houden. Omdat de patiënten op deze afdeling veel
rust nodig hebben, is het niet toegestaan om met meer dan twee mensen
de patiënt te bezoeken. De bezoektijden zijn van:
10.00 uur - 11.00 uur
15.30 uur - 16.30 uur
18.30 uur - 19.30 uur

Contactpersoon
Het heeft de voorkeur dat steeds dezelfde persoon contact houdt met
het ziekenhuis, zodat deze het aanspreekpunt voor andere familieleden
en betrokkenen is. Deze contactpersoon kan te allen tijde bellen voor
informatie. In verband met verpleegkundig overleg liever niet bellen tussen
7.30 uur en 8.00 uur. Het telefoonnummer van de afdeling hartbewaking
is: 088 979 40 17 of 088 979 40 18.

Contact met HMC Bronovo
• Indien een patiënt tijdens opname behoefte heeft aan een gesprek met
een medisch maatschappelijk werker of een geestelijk verzorger kan hij/
zij dit laten weten aan een verpleegkundige. Door de verpleegkundige
wordt dan een afspraak gemaakt.
• Indien familie of verwanten een gesprek met de behandelend arts willen
kan een afspraak gemaakt worden via de verpleegkundige.
Op de hartbewaking komt dagelijks een cardioloog langs. Wanneer echter
een patiënt naar een verpleegafdeling gaat kan het zijn dat een van de

andere cardiologen aan bed komt. Na ontslag uit het ziekenhuis komt de
patiënt in principe altijd weer bij zijn/haar cardioloog op de polikliniek terug
voor controle.

Apparatuur
Op de afdeling hartbewaking wordt de patiënt bewaakt en behandeld met
behulp van moderne apparatuur. Als één of meer apparaten signalen geven
(lampjes of zoemertjes) hoeven de patiënt en het bezoek zich niet ongerust
te maken. De verpleegkundigen nemen deze signalen waar; zij kennen de
betekenis van deze signalen en weten hoe te reageren.

Huishoudelijke punten
1. Bij opname moeten de volgende toiletartikelen meegenomen worden:
zeep, tandenborstel, tandpasta, kam of borstel, pantoffels, deodorant en
eventueel scheerartikelen. Kleding en eigen medicatie (insulinepennen,
puffer, oogdruppels en dergelijke).
2. Het is raadzaam van te voren met de verpleegkundigen te overleggen of
er etenswaren voor de patiënt meegenomen mogen worden.
3. Om hygiënische reden is het niet toegestaan planten of bloemen mee te
brengen.
4.Wij raden de patiënt aan geen waardevolle spullen bij zich te hebben
tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk
voor diefstal of verlies van eigendommen van patiënten.

Overnachting
Soms is het in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt
gewenst dat familie overdag en ‘s nachts bereikbaar blijft. De mogelijkheid
om in HMC Bronovo te overnachten is, in overleg met de verpleegkundigen,
aanwezig.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan
de verpleegkundige. Meer informatie kunt u krijgen bij Bureau
Patiëntenvoorlichting in de ontvangsthal. Het bureau is geopend van
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur en 16.00 uur.
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