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Contact

Informatiebrochure patiënten

Beste bezoeker,

Cadeaus
Bloemen en planten zijn niet toegelaten op CCU.

Welkom in het UZA. In deze folder vindt u wat meer informatie over verpleegeenheid C2 van de dienst cardiologie.
Hebt u nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij onze
medewerkers.

Verpleegeenheid C2
Verpleegeenheid C2 bevindt zich op de tweede verdieping
van het UZA (route 16) en is gespecialiseerd in de behandeling en observatie van patiënten met een hartprobleem.
De patiënten op kamers 207 tot 222 zijn aangesloten aan
telemetrie (draadloze monitor). Ze zijn mobiel en mogen
de kamer verlaten. Door het beperkte zendbereik van de
telemetrie mogen ze de afdeling niet verlaten.
Patiënten op de hartbewaking of CCU (kamers 223 tot 240)
zijn verbonden aan een monitor. De voorzieningen op CCU
laten toe deze patiënten intensief te observeren. Op deze
kamers is ook camerabewaking voorzien.

Bezoekregeling

Persoonlijke bezittingen
Wanneer de patiënt zelf niet aanwezig is, worden waardevolle voorwerpen zoals geld, sieraden en gsm bij voorkeur
met de familie meegegeven om veiligheidsredenen.

Contactpersoon
We kunnen niet alle naasten van de patiënt op de hoogte
houden. Bovendien moet de privacy van de patiënt
beschermd worden. Stel daarom één persoon uit de naaste
familie aan die instaat voor de belangrijkste contacten
tussen de verpleegkundigen, artsen en familie. Zo kan hij
of zij de gekregen informatie verder doorgeven.
De contactpersoon mag ons altijd telefonisch contacteren.
Bezorg zijn of haar telefoonnummer ook aan de
verpleegkundige. Voor specifieke vragen in verband met
de medische behandeling kunt u altijd terecht bij de
behandelende arts. U kunt hiervoor dagelijks tussen 16 en
17 uur een afspraak maken.

Ontslag

Bezoekuren
> Weekdagen: 16 tot 20 uur
> Weekend en feestdagen: 14 tot 20 uur
Op CCU zijn maximum 2 bezoekers per patiënt toegelaten,
op de andere kamers een beperkt aantal personen. Gelieve
deze bezoekafspraken te respecteren. In overleg met de
hoofdverpleegkundige kan eventueel een andere regeling
getroffen worden.

Om het ontslag vlot te laten verlopen proberen we alle
papieren in orde te brengen tegen 11 uur. Gelieve hiermee
rekening te houden.

