Verpleegafdelingen
Chirurgie (4 West)
De afdeling
Op afdeling Chirurgie (4 West) worden hoofdzakelijk operatie- en ongevalpatiënten verpleegd.
Iedere kamer heeft overdag een vaste (leerling)verpleegkundige. Op het bord in het midden van de gang (tegenover de
balie) kunt u lezen welke verpleegkundige dat is. Deze verpleegkundige coördineert in overleg met u de verpleegkundige
zorg voor de hele dag. Als u belt, ziet u daarom uw 'eigen' verpleegkundige. 's Avonds en 's nachts is er een
(leerling)verpleegkundige voor de hele unit.

Wie werkt er?
Tijdens uw verblijf op de afdeling proberen wij u zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers te verplegen. Door de
wisselende diensten zult u echter met meerdere mensen te maken hebben. U kunt op het planbord bij de balie per dag
zien welke verpleegkundige verantwoordelijk is voor uw verzorging.
Naast verpleegkundigen werken er op de afdeling:
Chirurgen
Teamleider
Eindverantwoordelijke op een betreffende afdeling
Zorgcoördinatoren
[nader in te vullen]
Leerlingverpleegkundigen
[nader in te vullen]
Afdelingsassistenten
Zij zorgen voor de hygiëne op de afdeling en worden zo nodig bij de patiëntenzorg betrokken, bijvoorbeeld bij het
opmaken van de bedden en het ondersteunen bij eten en drinken.
Gastvrouwen
Afdelingssecretaresses
Zij verrichten administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld het aanvragen van onderzoeken.
Voedingsassistenten
Zij zorgen voor de hygiëne op de afdeling en worden zo nodig bij de patiëntenzorg betrokken, bijvoorbeeld bij het
opmaken van de bedden en het ondersteunen bij eten en drinken.
Op de afdeling Chirurgie werken afdelingsartsen. Zij lopen dagelijks visite met de verpleegdkunde en hebben regelmatig
contact met uw behandelend specialist. De specialist komt niet elke dag zelf bij u langs. De chirurgen zijn per toerbeurt
verantwoordelijk voor het beleid van de opgenomen patiënten. Dit kan betekenen dat u tijdens uw opname door een
andere chirurg wordt behandeld dan door de chirurg die u kent van de polikliniek of die u bij uw (spoed)-opname heeft
gezien. Er vindt regelmatig onderling overleg plaats.
Bent u opgenomen door de uroloog, dan wordt u twee keer per dag (‘s ochtends en ‘s avonds) door een uroloog bezocht,

Bent u opgenomen door de uroloog, dan wordt u twee keer per dag (‘s ochtends en ‘s avonds) door een uroloog bezocht,
behalve in het weekend.

Verblijf op de afdeling
Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u gebruik maken van verschillende faciliteiten.
Elke kamer heeft overdag een eigen verpleegkundige waar u en uw contactpersoon terecht kunnen voor informatie over
uw behandeling. De kamerverdeling staat vermeld op het witte bord tegenover de balie. In de avond- en nachtdienst zijn
de verpleegkundigen verantwoordelijk voor de hele unit; 's avonds twee verpleegkundigen per unit en 's nachts één
verpleegkundige.
Inlichtingen
Inlichtingen over uw toestand krijgt de familie in eerste instantie van u zelf. In overleg met u wordt bij opname een
contactpersoon aangesteld (dit kunnen er ook twee zijn). Hij/zij kan bij vragen of onduidelijkheden informatie vragen aan
de verpleegkundigen. Uw contactpersoon kan ook dagelijks voor inlichtingen tussen 14.30 en 15.20 uur naar de afdeling
bellen op (0183) 64 46 50. Om het verloop van de ziekte of andere zaken te bespreken, kan uw contactpersoon contact
opnemen met de verpleegkundige van uw kamer. Informatie wordt in principe aan niemand anders dan aan de
contactpersoon gegeven.
Als u de chirurg wilt spreken, kunt u een afspraak maken via het secretariaat Chirurgie, telefoon: (0183) 64 42 05. Als u de
uroloog wilt spreken, kunt u een afspraak maken via het secretariaat Urologie, telefoon: (0183) 64 42 65.
Voorbereiding
wat neemt u mee:
uw oproepbrief van het opnamebureau/afsprakenkaart van de specialist;
patiëntenpas van het ziekenhuis;
eventuele medicijnen in originele verpakking;
slippers;
iets ter ontspanning, bijvoorbeeld een boek;
makkelijke kleding;
eventueel toiletartikelen.

Bezoek
Op de afdeling Chirurgie (4 West) kunt u bezoek ontvangen van 14.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. In het
weekend is er een extra bezoekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Omdat de meeste patiënten veel rust nodig hebben, zijn er
slechts twee bezoekers per patiënt toegestaan. Wij verzoeken het bezoek dan ook dringend hieraan medewerking te
verlenen.

Route
U vindt de afdeling Chirurgie op de vierde verdieping van het Beatrixziekenhuis. Wanneer u de lift uit komt loopt u linksaf
naar afdeling 4 West. Vanuit het trappenhuis is het rechtsaf naar de afdeling.

Onderzoeken & behandelingen
Aanleren zelf katheteriseren
Specialismen
Chirurgie
Urologie
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