LYFLÆKNINGASVIÐ I

LYFLÆKNINGASVIÐ I

Útskrift
Sjúklingar eru oftast útskrifaðir um hádegisbilið.
Læknir mun útbúa lyfseðla og vottorð eftir því sem
þörf er á og gefa upplýsingar um eftirmeðferð
og endurkomu. Vinsamlegast hafið samband við
hjúkrunarfræðing um það hvaða heimaþjónustu þið
viljið að sótt verði um. Heimilislæknir þinn fær senda
skýrslu um veikindi þín.

Smitsjúkdómadeild A-7

Útskriftardagur áætlaður:
_________________________
Þér er velkomið að hafa samband við deildina ef
eitthvað kemur upp á eftir að heim er komið.
Símanúmer
Landspítali ....................................... Sími: 543 1000
Smitsjúkdómadeild A-7.................. Sími: 543 6770

Vinsamlegast athugið að sjúkrahúsið getur ekki borið ábyrgð á peningum eða
öðrum verðmætum svo sem símum, tölvum o.fl. sem sjúklingar eða aðstandendur
hafa meðferðis.
Athygli skal vakin á því að starfsfólk og nemendur sjúkrahússins eru bundin þagnarskyldu og mega því ekki ræða við þig eða aðra um málefni sjúklinga á deildinni.
Við viljum vinsamlegast biðja þig og aðstandendur þína að ræða ekki það sem þið
kunnið að verða vitni að eða heyra um aðra sjúklinga á deildinni.
Landspítalinn er kennsluspítali og nemendur í heilbrigðisfræðum og tengdum
greinum stunda hluta af námi sínu á spítalanum. Nemendur fylgjast með og
taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga og eru alltaf á ábyrgð og undir handleiðslu
leiðbeinenda sinna.

Útgefandi:
Landspítali, Lyflækningasvið I, lyflækningadeild A7
Höfundur:
Berglind Guðrún Chu hjúkrunarfræðingur
Ábyrgðarmaður:
Stefanía Arnardóttir deildarstjóri
Maí 2008
HÖNNUN:
KYNNINGARMÁL LSH/ájc

Í þessum bæklingi eru almennar upplýsingar um deild
A-7 sem er sérhæfð lyflækningadeild til meðferðar á
smitsjúkdómum. Ef eitthvað er óljóst eða spurningar vakna
hvetjum við þig til að leita til hjúkrunarfræðinga og lækna
þinna sem munu greiða úr því.

Daglegt líf á deildinni
Stofugangur lækna og hjúkrunarfræðinga er alla virka daga
fyrir hádegi. Við biðjum sjúklinga að vera á stofum sínum
meðan stofugangur stendur yfir.
Sérfræðingar skipta með sér deildarvinnunni og eru í allt
að 3-4 vikur samfleytt á deildinni. Eftir það kemur nýr sérfræðingur og tekur við. Deildarlæknar eru til viðtals
kl. 8-16 en eftir það tekur vakthafandi læknir við.
Vaktaskipti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru
kl. 8:00-8:30, 15:30-16:00 og 23:00-23:30. Þá er upplýsingum um líðan sjúklinga miðlað til næstu vaktar til að
auðveldara sé að veita samfellda þjónustu.
Hjúkrunarfræðingar deildarinnar veita nánustu aðstandendum upplýsingar um líðan sjúklingsins. Mælst er til
þess að hringt sé kl.11:00-12:00 og 16:30-17:30. Æskilegt
er að einn tengiliður úr fjölskyldunni sjái um samskiptin
við deildina og miðli síðan upplýsingum til hinna. Læknar
deildarinnar hafa símatíma og er hægt að ná í þá í
gegnum skiptiborð sjúkrahússins.
Máltíðir
Morgunmatur

kl. 08:30-09:30

Hádegismatur

kl. 12:00-13:00

Kaffi

kl. 14:30-15:00

Kvöldmatur

kl. 17:30-18:30

Á miðjum gangi deildarinnar er kæliskápur og vatnsvél.
Allir sem treysta sér eru hvattir til að sækja sér að drekka.
Sjúklingar geta líka geymt eigin drykki og matvæli í
ísskápnum. Nauðsynlegt er að merkja allt sem fer í skápinn
en límmiðar og skriffæri eru í hillu við hlið hans. Setustofa
er vinstra megin við enda gangsins og þar er alltaf heitt á
könnunni fyrir sjúklinga og aðstandendur.

Stoðþjónusta
Meinatæknar taka blóðprufur um kl. 8, 11 og 14.
Sjúkra-þjálfari kemur daglega á deildina og iðjuþjálfi
kemur eftir þörfum. Hægt er að fá viðtal við félagsráðgjafa,
næringarráðgjafa og sálfræðing. Einnig er starfandi prestur
við deildina sem sinnir sálgæslu.

Afþreying
Útvarp er við hvert rúm (í bjöllunni) og sjónvarp inni
á hverri stofu. Sjúklingar eru hvattir til að taka tillit til
stofufélaga sinna.
Bókasafn Rauða krossins er í skála á 6. hæð. Bókavagn
kemur á deildina eftir hádegi á mánudögum og
fimmtudögum. Hægt er að fá segulbandstæki og
hljóðbækur að láni. Ýmsir bæklingar liggja frammi á
deildinni og er öllum velkomið að fá sér eintak.
Verslun Rauða krossins er í anddyri spítalans á 2. hæð.
Hún er opin:
mánudaga
til fimmtudaga
kl. 09:30 - 16:00 og 18:00-19:30
föstudaga		
kl. 09:30-16:00
laugardaga og sunnudaga
kl. 14:00-17:00
Sjálfsalar eru í anddyri spítalans og við slysa- og
bráðamóttökuna. Hraðbanki og póstkassi eru við inngang
á 1.hæð.

Lyf
Sjúklingur fær skömmtuð lyf meðan hann liggur á
deildinni. Þegar kemur að útskrift er hægt að sækja um að
fá lyfin send heim í skammtapokum. Hjúkrunarfræðingar
og læknar aðstoða við það. Ekki er mælt með að sjúklingur
hafi hjá sér lyf inni á stofu heldur setji þau í geymslu hjá
hjúkrunarfræðingi. Ef sjúklingar þurfa að nota augndropa,
púst eða sérstök hormónalyf er mælt með að þeir komi
með þau með sér.

Heimsóknartímar
Heimsóknartímar eru frá kl. 15-16 og 19-20. Hægt er að
gera undantekningu á þessu fyrir nánustu aðstandendur í
samráði við hjúkrunarfræðing. Ekki er þó æskilegt að fólk
komi fyrir kl. 12 á daginn.

Símar
Einungis er einn þráðlaus sími til afnota fyrir sjúklinga og
við hvetjum alla til að hafa eiginn farsíma hjá sér. Símtöl
eru ekki leyfð eftir kl. 22 á kvöldin.

Reykingar
Landspítalinn er reyklaus stofnun. Þeir sjúklingar sem
reykja eru hvattir til að hætta og geta fengið aðstoð til
þess. Engin reykherbergi eru á lóð spítalans.

Blóm
Óheimilt er að koma með liljur og jólarósir, þau blóm eru
algengir ofnæmisvaldar. Aðstandendur eru vinsamlegast
beðnir um að ganga frá blómum í vasa og merkja með
nafni sjúklings.

