Afdeling B4
Hartbewaking
Een van uw familieleden of een andere naaste is opgenomen op de afdeling
hartbewaking van Gelre ziekenhuizen. In deze folder geven we kort enkele huisregels
weer en geven we wat aanvullende informatie.

Afdeling B4 Hartbewaking
B4 is een afdeling waar intensieve behandeling en verzorging gegeven wordt. Meer dan
op andere afdelingen is het nodig om zoveel mogelijk rust voor de patiënten na te
streven.

Bezoek
Om rust te garanderen is er een maximum van twee bezoekers gesteld. Het beste is om
dit thuis al onderling te regelen. Houdt u bezoek kort en stem af met de patiënt of
zijn/haar contactpersoon wanneer het schikt.
Wilt u kleine kinderen meenemen? Overleg dit dan vooraf met de verpleging.

Bezoektijden
Dagelijks: 10.30 - 11.00, 14.00 - 15.00 en 19.00 - 19.30 uur

Contactpersoon
We willen u vragen vanuit de familie één persoon aan te wijzen om als contactpersoon te
fungeren voor het ziekenhuis. In verband met de privacy van de patiënt wordt uitsluitend
aan dit familielid informatie gegeven over de gezondheidstoestand van de patiënt. Met
het oog op de bereikbaarheid ontvangen wij graag van u de volledig ingevulde
antwoordkaart terug.




Contactpersoon
Voor het contact met ziekenhuis vragen we u één persoon op te geven als contactpersoon. Dit i.v.m. de privacy van informatie over de gezondheidstoestand van de
patiënt.

Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Naam:

__________________________________

Relatie met patiënt:

__________________________________
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Wat meenemen voor de patiënt
Het is voor de patiënt handig als u de volgende zaken meebrengt:
 Pyjama
 Pantoffels
 Kamerjas
 Ondergoed
 Toiletartikelen / scheerapparaat

Bloemen & planten
Hygiëne is van groot belang in een ziekenhuis, in het bijzonder ook op deze afdeling. Om
deze reden zijn snijbloemen, planten en droogbloemen niet toegestaan op afdeling B4.

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Dan kunt u die stellen aan de Afdeling
hartbewaking, tel: 055 - 581 18 30.

Telefoonnummer 1 ________________________
Telefoonnummer 2 ________________________
* Graag 2 nummers noteren voor optimale bereikbaarheid.
In te leveren bij de verpleging op afdelingB4.
Hartelijk dank voor uw medewerking
Verpleging afdeling B4
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