Ons team heet u welkom op de dienst cardiologie.

De dienst is gelegen op de eerste verdieping van het ziekenhuis.

Op de afdeling worden patiënten met aandoeningen van het hart onderzocht,
behandeld en verpleegd.

Mogelijke redenen tot opname:

* Ritmestoornissen (snelle, trage en/of onregelmatige hartslag)
* Acuut coronair syndroom (infarct)
* Hartfalen met oedemen onderste ledematen
* Pacemakerimplantatie of –vervanging
* Coronaire AngioGrafie (onderzoek van kransslagaders)
* Preoperatieve onderzoeken Cabg (bypassoperatie)
* Revalidatie na bypass- en/of klepoperatie
* Syncope (bewustzijnsverlies)
* Vertigo (duizeligheid)
*…

Het medisch beleid is in handen van de cardiologen: Dr. Basoglu, Dr. Koevoets,
Dr. Romagnoli, Dr. Striekwold en Dr. Vande Kerckhove.

Onze afdeling is uitgerust met een telemetriecentrale.
Telemetrie wil zeggen dat u, indien nodig,
een klein apparaatje (zender) omkrijgt, dat uw hartritme continu zichtbaar maakt op
de monitor in de verpleegwacht.

Telefonisch zijn wij dag en nacht te bereiken op het nummer: 014/71 26 35.
Tracht ervoor te zorgen dat u een contactpersoon heeft, die instaat voor
mondeling/telefonisch contact met verpleegkundigen en arts.

Met eventuele vragen, opmerkingen of problemen kan u steeds terecht bij een van
de teamleden.

Bent u niet tevreden, laat het ons weten.
Bent u wel tevreden, vertel het verder… .

De verpleegafdeling cardiologie wenst u een aangenaam verblijf en
een spoedig herstel!

Een dag op cardiologie…

07u00 – 12u00:

* Toedienen medicatie
* Ochtendzorg
* Ontbijt
* Doktersvisite
* Eventueel geplande onderzoeken

Bezoekuren:

14u00 - 20u00

12u00 – 14u15:

* Toedienen medicatie
* Middagmaal
* Eventueel geplande onderzoeken

14u15 – 15u00:

* Verpleegkundige informatieoverdracht vroege – late dienst

15u00 – 16u30:

* Toedienen medicatie
* Eventueel geplande onderzoeken

16u30 - 18u00:

* Avondmaal
* Toedienen medicatie

18u00 – 21u30:

* Avondzorg
* Toedienen medicatie

21u30 – 22u00:

* Verpleegkundige informatieoverdracht late – nachtdienst

22u00 – 06u45:

* Welterusten…

06u45 – 07u00:

* Verpleegkundige informatieoverdracht nacht – vroege dienst

