Eerste Hart Hulp

Welkom
U bent opgenomen op de Eerste Hart Hulp (EHH) van het
Lievensberg ziekenhuis. Om uw verblijf zo goed mogelijk te
laten verlopen is er een informatiefolder gemaakt waarin het
een en ander wordt uitgelegd over uw opname en eventueel
vervolgtraject. Deze informatie is voor patiënten, naasten en
contactpersonen.

Wat is een Eerste Hart Hulp?
Een Eerste Hart Hulp is een afdeling waar mensen met
(mogelijk) cardiale klachten worden opgenomen voor
maximaal 12 uur.
Op de Eerste Hart Hulp wordt u geobserveerd en onderzocht.
Aan de hand van deze gegevens word besloten of u naar huis
mag of dat er een behandeling moet worden gestart. Het is
mogelijk dat deze behandeling op de Eerste Hart Hulp wordt
gegeven.
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Wie werken er op een Eerste Hart Hulp?
Op de Eerste Hart Hulp wordt u gezien door de spoed eisende
hulp arts, of arts assistent. Deze worden ondersteund door
een gespecialiseerd verpleegkundige die u op de afdeling
begeleidt.

Onderzoeken op de Eerste Hart Hulp
Op de EHH kunnen de volgende onderzoeken gedaan
worden:
 hartfilmpje (ECG)
 röntgenfoto van hart en longen
 bloedafname
 controle van bloeddruk, hartslag, zuurstofopname en
temperatuur
 fietstest
 echo van het hart.

Wat ziet u rondom uw bed op de Eerste Hart Hulp?
Rondom uw bed staan verschillende apparaten.
De monitor helpt de verpleegkundige om het hartritme,
bloeddruk, zuurstofgehalte in beeld te brengen.
Daarnaast worden er infuuspompen gebruikt om medicatie toe
te kunnen dienen.
Ook kan de arts beslissen om met een echo apparaat het hart
te onderzoeken.
Al deze apparaten kunnen attentiesignalen laten horen. De
verpleegkundige herkent deze signalen en zal hier adequaat
op reageren.
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Onduidelijkheden
Mochten er tijdens uw opname onduidelijkheden of vragen
zijn, stel ze gerust aan de verpleegkundige. Deze zal uw
vragen graag beantwoorden.

Wanneer mag u de Eerste Hart Hulp verlaten?
Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, kunnen de
volgende beslissingen worden genomen:
U mag naar huis
U kunt de volgende papieren meekrijgen:
 Een poli afspraak.
 Brief voor de huisarts.
 Recepten voor medicatie.
Als u opnieuw klachten ervaart, kunt u contact opnemen met
uw huisarts of 112 bellen.
U wordt opgenomen
Dit kan zijn op de afdeling cardiologie (E2) of hartbewaking
F2).
Ook kunt u worden opgenomen op een andere afdeling.
De verpleegkundigen van de betreffende afdeling komen u
ophalen en zorgen er voor dat de behandeling die afgesproken is, gestart wordt.
U gaat naar een ander ziekenhuis
Als het nodig is, wordt u met de ambulance naar een ander
ziekenhuis gebracht. Uw naasten worden hiervan direct op de
hoogte gebracht.
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Vragen
Mocht u vragen of aanvullingen hebben over/bij deze
patiëntenfolder, dan horen wij dat graag.
Indien nodig passen we de folder aan om u zo goed mogelijk
van informatie te voorzien.
Telefoonnummer: 0164-278000, vragen naar toestel 1382.
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