Opname op de
Acute Zorgafdeling
(AZA)
Locatie Zwijndrecht

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
De Acute Zorgafdeling (afgekort tot AZA) is een afdeling waar
patiënten worden behandeld die een intensieve zorg bewaking en/of
verpleging nodig hebben.

De AZA
Een patiënt komt op de AZA terecht:
 Als na een operatie complicaties worden verwacht, zoals bij
iemand met een verminderde hart- en/of longfunctie.
 Bij aandoeningen waarbij extra intensieve zorg en behandeling
noodzakelijk is.
 Als een belangrijke lichaamsfunctie, zoals de ademhaling, door
apparatuur moet worden overgenomen.
 Bij een hartinfarct.
 Bij pijn op de borst, ook wel angina pectoris genoemd.
Angina pectoris wordt veroorzaakt door vernauwing van de
kransslagaderen. Er is dan nog geen sprake van een hartinfarct.
 Bij hartritmestoornissen.
 Bij kortademigheid door het falen van de pompfunctie van het
hart.

Apparatuur
Op de AZA staat meer apparatuur om het bed dan op een ‘gewone’
verpleegafdeling. Iedere patiënt die op de afdeling is opgenomen,
wordt aangesloten op een monitor door middel van vijf plakelektroden op de borst. De monitor brengt het hartritme van de
patiënt in beeld.
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Op de monitor kan ook andere apparatuur worden aangesloten,
bijvoorbeeld apparatuur die de bloeddruk continu bewaakt.
De patiënt is vanuit de teampost en koffiekamer voor het personeel
niet te zien. Daarom hangt er in elke kamer een camera. Zo kunnen
wij toch iedere patiënt in de gaten houden. Vanuit de teampost
bewaken wij tevens de gegevens van de monitor.
Verder staan om het bed infuuspompen en medicijnpompen
waarmee infuusvloeistof en medicijnen zeer nauwkeurig worden
toegediend.

Bezoektijden en bezoekregels
Op AZA gelden andere bezoektijden dan op de algemene
verpleegafdelingen.
 De bezoektijden gelden alleen voor naaste familie en zijn
dagelijks van 13.00 - 19.30 uur. Zo nodig kan hier in overleg van
worden afgeweken.
 Bij iedere patiënt worden maximaal twee bezoekers tegelijkertijd
toegelaten. Bezoek van kinderen tot veertien jaar kan alleen in
overleg met de verpleegkundige.
 Bloemen en planten zijn op deze afdeling niet toegestaan in
verband met infectiegevaar.
Roken
Er mag in en rondom ons ziekenhuis niet meer worden gerookt. Op
locatie Dordwijk mag er buiten alleen nog op de centrale
parkeerplaats buiten (tegenover het ziekenhuis) worden gerookt. Op
de locaties Sliedrecht en Zwijndrecht zijn de parkeerplaatsen geheel
rookvrij. De maatregel geldt voor iedereen: patiënten, bezoekers en
personeel. Meer hierover leest u in de folders ‘Welkom in ons
ziekenhuis. Opname op de verpleegafdeling’ en ‘Welkom op de
polikliniek’.
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Informatie
Wij vinden het belangrijk dat patiënten en hun familieleden goed
worden geïnformeerd. De verpleegkundige die voor u of uw
familielid zorgt, geeft u graag uitleg over de behandeling en de
toestand van de patiënt.
Contactpersoon
Bij opname vragen we de naam en het telefoonnummer van de
contactpersoon door te geven. Dit kan een familielid of naaste zijn.
Hij of zij dient als tussenpersoon tussen u en de rest van de familie.
We geven alleen aan de contactpersoon telefonische informatie en
gaan ervan uit dat deze eventuele bijzonderheden doorgeeft aan uw
verdere familie en naasten.
Als u een arts wil spreken kan via de verpleegkundige een afspraak
worden gemaakt.
Meer informatie
Het kan zijn dat u rustig meer informatie wilt lezen. Op de website
van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (www.asz.nl) kunt u over veel
onderwerpen informatie vinden.
Zowel de patiënt, de contactpersoon, de familie en de zorgverleners hebben rechten, maar ook plichten waar ze zich aan
moeten houden. Voor meer informatie oer de rechten en plichten,
kunt u de verpleegkundige vragen naar de volgende folders:
 Contactpersoon van de patiënt
 Uw rechten en plichten als ziekenhuispatiënt
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Schone handen
Er kunnen op de AZA patiënten liggen die zeer gevoelig zijn voor
infecties. Daarom doen we er alles aan om zo schoon mogelijk te
werken. Voor en na elk patiëntencontact desinfecteren wij onze
handen met desinfectans.
Doet u mee?
Direct bij de ingang van de afdeling staat een apparaat met blauwe
desinfectans. Wij vragen u om als u binnenkomt op de afdeling en
als u de afdeling verlaat, deze desinfectans te gebruiken.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Vraag het gerust
de verpleegkundige of arts. U kunt ook bellen naar de afdeling AZA,
tel. (078) 654 11 18.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/
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