Isoleringsvård

Välkommen till Avdelning I64

I64 är en Infektionsavdelning och vi har inga gemensamma ytor för våra
patienter. Om du är isolerad, får du inte vistas ute på avdelningen.
Om du har Covid-19 får du inte vistas på balkongen.

Nedan kan Du läsa om en del av rutinerna på vår avdelning.

Provtagning, medicindelning, kontroll av puls, blodtryck m.m., 07.4509:30. Akuta prover tas av nattpersonalen mellan klockan 05:30-07:00.

Meddela oss om ni önskar nya kläder, hjälp med dusch eller annat när
vårdparet går runt på morgonen.

Byte till kvällspersonal klockan 14.00-16.00
Provtagning, medicindelning, kontroll av puls, blodtryck m.m.: 19.30-21.00

Byte till nattpersonal 21.00-21.30

OBS! Klockan 07:30-07:45 samt kl 14:30-14:45 har personalen gemensam
avstämning. Om du har icke-akuta ärenden får du gärna tillkalla personal
före eller efter angivna tider.

Om du inte är isolerad så finns möjlighet att promenera runt på
balkongen.

Personalnärvaro
Du kallar på personal genom att trycka på den röda signalknappen.
Påklädning av skyddsutrustning är tidskrävande och det kan därför ta en
stund innan vi kommer in till dig.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer till avdelning I64: 08 585 806 64
Telefontid: Det går bra att ringa oss under dygnets alla timmar. Ansvarig
sjuksköterska/läkare kan inte alltid ta samtal men återkommer till er när
möjlighet finns.

Wifi
Logga in på Gästnätverket SSL-Guest. Registrering krävs vid första
inloggning. Varje session varar i 8 timmar, för fortsatt åtkomst behöver
registrering återupprepas efter 8 timmar.

Måltider

Observera!

Frukost: 08.00 – 09.30

Blommor, parfym, starka dofter och nötter kan inte tas in på avdelningen.

Lunch: 12.00 – 13.00

Dörrar och fönster inne på patientsalen ska hållas stängda.

Middag: 17.00-18.00

Det är viktigt med en god handhygien. Glöm inte att sprita dina händer!

Under pågående pandemi finns inte möjlighet att förvara medhavd/egen
mat utanför patientrummet.

Besöksförbud
Det är generellt förbud mot besök på Karolinska Universitetssjukhuset.
Detta innebär att det inte finns möjlighet för dig att ta emot besök av
anhöriga.

Fotograferingsförbud

Hjälp oss att förbättra vården!
För oss som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset är det viktigt att
ge det bästa bemötandet och en så god vård som möjligt. För att kunna
följa och förbättra vårdkvaliteten behöver vi regelbundet få in synpunkter
från våra patienter.
Undersökningen sker via enkät på 1177. Du kan få ett meddelande om att
det finns en enkät att svara på till din inkorg på 1177.
Din medverkan är värdefull men naturligtvis frivillig. Du svarar helt
anonymt, ingen kommer kunna ta reda på hur just du har svarat.

Det är förbud mot att fotografera och göra videoinspelningar av patienter,
personal närstående och andra besökare inom Karolinskas lokaler.

Värdesaker och medhavda mediciner
Vi ansvarar ej för värdesaker. Medhavda mediciner ska inte intas under
vårdtiden på avdelningen. Det går bra att lämna in medhavda mediciner
till ansvariga sköterska, medicinerna återlämnas vid hemgång.

För instruktioner om hur
1177 fungerar, läs in QRkoden nedan med din
mobilkamera, eller besök
1177.se

Fråga oss gärna om du har några frågor gällande din vårdtid hos oss!

