Patiënteninformatie

Informatie voor patiënten van de Eerste Hart
Hulp (EHH)
De Eerste Hart Hulp (EHH) is samengevoegd met de hartbewaking en biedt plaats aan 7 bedden. De EHH bevindt zich op
de tweede etage, afdeling J2.
Op de EHH wordt zorg verleent aan patiënten met acute cardiale problematiek of aan patiënten met het vermoeden
hiervan. De EHH is de toegangspoort tot de hartbewaking.
Op de EHH wordt u door een verpleegkundige opgenomen op verpleegkundig gebied. Zij/hij sluit u aan de monitor en
maakt een hartfilmpje, de bloeddruk wordt gemeten en eventueel de temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed.
Er worden vragen gesteld over de aard van de klachten en afhankelijk hiervan wordt er in overleg met de verpleegkundig
specialist een beleid bepaald. De verpleegkundig specialist zal u medisch opnemen, dit houdt onder andere in dat er naar
het hart en de longen geluisterd wordt.
Ook zal hij/zij u (op medisch gebied) vragen stellen over de aard van de klachten.
Over het algemeen genomen zullen er wat kleine onderzoeken plaatsvinden, waaronder bloedonderzoek, hartfilmpje
(ECG, elektrocardiogram), luisteren naar longen en het hart en in sommige gevallen een foto van de longen en het hart
(x-thorax). De uitslag van de onderzoeken duren ongeveer 1,5 uur.
De verpleegkundig specialist overlegt met de cardioloog over het verdere beleid aan de hand van de uitslagen van de
onderzoeken (zoals bloed, hartfilmpje e.d.). Indien de klachten niet op iets cardiaals duiden, zal afhankelijk van de ernst
van de situatie, de patiënt terugverwezen naar de huisarts of doorverwezen naar een andere specialist. Duidt het wel op
iets cardiaals, dan zullen de cardioloog en de verpleegkundig specialist bekijken of een opname noodzakelijk is.
De EHH is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot en met 17.00 uur.
Buiten deze tijden wordt de EHH waar genomen op de Spoedeisende Hulp op de begane grond.
Zie ook: www.dijklander.nl
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