Patiënteninformatie

Overplaatsing Intensive Care (IC) naar de
verpleegafdeling
De zorgverlening op de verpleegafdeling
De chirurgische verpleegafdeling heet u
van harte welkom.
U bent opgenomen geweest op de
Intensive Care (IC).
Op dit blad krijgen u en uw familie
informatie over de overgang van de
Intensive Care naar de chirurgische
verpleegafdeling.
De intensieve zorg die u gedurende uw
verblijf op de IC kreeg is op dit moment
niet meer noodzakelijk.
U zult de zorgverlening op de
verpleegafdeling anders ervaren als die
van de Intensive Care.
Graag zetten wij de verschillen voor u op
een rijtje .
 Een verpleegkundige op de
verpleegafdeling heeft de zorg
over meerdere patiënten.
Er is geen één op één verpleging.
 Binnen de verpleegafdeling worden alle werkzaamheden afgestemd om een zo goed
mogelijk dag-nacht ritme te waarborgen.
 De verpleegkundige op de afdeling ondersteunt u in uw zelfzorg en om te werken naar
uw herstel.
 Dagelijks loopt de zaalarts samen met de unitleider visite.
Wanneer u als familie (medische) vragen hebt, kunt u via de secretaresse een afspraak
maken voor een gesprek met de zaalarts.
 Voor overige vragen kunt u binnen kantooruren altijd bij de unitleider terecht.
 Verder staan de verpleegkundigen u 24 uur per dag te woord.
 De bezoektijden zijn niet meer alleen voor de directe familieleden.
Gezien de ruime bezoekuren adviseren wij het bezoek te spreiden. Liefst niet meer dan
twee personen.
 Persoonlijke spullen kunt u van thuis laten meebrengen.
Wij adviseren u om waardevolle thuis te laten.
 Voor verdere praktische informatie verwijzen we u naar de Patiëntenklapper Opname van
de afdeling. Deze vindt u op iedere patiëntenkamer.
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Dagindeling
07.15 uur

verzorging + medicatieronde

08.15 uur - 09.00 uur

ontbijt

09.00 uur - 10.30uur

verzorging + artsenvisite

10.00 uur

drankenronde

11.00 uur

medicatieronde

11.00 uur -13.00 uur

bezoekuur

12.00 uur - 13.00uur

broodmaaltijd

13.00 uur- 14.00uur

rustuurtje

14.00 uur -15.00 uur

verzorging

14.30 uur

drankenronde

15.00 uur - 20.00 uur

bezoekuur

16.00 uur

medicatieronde

17.30 uur -18.15 uur

warme maaltijd

19.30 uur

drankenronde

20.00 uur

einde bezoekuur

20.00 uur - 22.00 uur

verzorging

22.00 uur

laatste medicatie ronde

Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie neem dan contact op met de verpleegafdeling waar u
bent opgenomen.
Websites
 www.mumc.nl
 www.gezondidee.nl
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