Útskrift
Upplýsingar og leiðbeiningar er varða útskrift fást hjá læknum,
sjúkraþjálfurum og hjúkrunarfræðingum eftir því sem við á.
Eftir útskrift er læknabréf með
sjúkdómsgreiningu og meðferð send
heimilislækni og/eða tilvísandi lækni.
Markmið með dvölinni er að

 einstaklingurinn verði hæfari til að fást við
eigin líðan.
 geti stjórnað eigin verkjum, en ekki látið
stjórnast af þeim og þannig verið virkari í
daglegu lífi.

Háls– og bakdeild
St. Franciskusspítala,
HVE Stykkishólmi

Til að varanlegur árangur náist er lykilatriði
að æfingaáætlun sé fylgt áfram eftir að heim
er komið.

Þetta er langtímaverkefni.
Með kærri kveðju, og ósk um góðan bata.
Starfsfólk Háls- og bakdeildar SFS,
HVE Stykkishólmi

Unnið af fagaðilum háls– og bakdeildar
SFS Stykkishólmi /HH, 1.sept.2008
Endurskoðað af fagaðilum háls-og
bakdeildar SFS, HVE Stykkishólmi.
24.okt 2015 HF/KP
HVE/rmbæk71
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Háls og bakdeild St. Franciskusspítala, HVE Stykkishólmi

Háls- og bakdeild SFS
HVE Stykkishólmi
Starfsfólk HVE Stykkishólmi býður þig velkomna/velkominn og vonast til
að dvölin verði gagnleg og mun starfsfólk leitast við að aðstoða þig eftir
bestu getu.
Deildin hefur starfað síðan 1992 og þjónar öllu landinu. Þar fer fram
greining og meðferð háls- og bakvandamála.

www.hve.is

Aðgát skal höfð...
Taka skal tillit til samsjúklinga.
Gerið ekki sjúkdóma annarra að umtalsefni.
Reykingar og önnur efni
Reykingar eru með öllu óheimilar í húsinu og á lóð þess. Þessar reglur
eru settar í samræmi við lög um tóbaksvarnir þar sem m.a. kveður á um
bann við reykingum.
Notkun áfengis og annarra vímuefna er með öllu óheimil og varðar
brottvísun.

Háls- og bakdeild er staðsett á 3. hæð og er 5 daga deild.
Á föstudögum er lokað kl 16.00.
Á deildinni gilda reglur og leiðbeiningar sem ætlast er til að sé fylgt.
Náið samstarf er á milli fagaðila deildarinnar. Þar starfa sérfræðilæknir,
sjúkraþjálfarar, hjúkrunarfræðingar, geðhjúkrunarfræðingur,
deildarritari, starfsmaður á deild og fagfólk á skurðstofu.
Þá tekur deildin við nemum í sjúkraþjálfun og læknanemum frá Háskóla
Íslands.
Starfsfólk spítalans er bundið þagnarskyldu og fer með allar upplýsingar
sem trúnaðarmál.
Netfang deildarinnar er hogb@hve.is
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Annað

Meðferð/meðhöndlun

Tölva með nettengingu er staðsett í dagstofu.
Einnig er þar þráðlaus nettenging.
Spítalinn ábyrgist ekki fartölvur, fjármuni né aðra persónulega muni.

Öll meðferð er einstaklingsmiðuð.

Í dagstofu deildarinnar er sjónvarpstæki, myndbandstæki, dvd spilari og
tölva, einnig er þar þráðlaus nettenging.
Á 2. og 3. hæð er bókasafn og er velkomið að lesa þær bækur sem þar
eru meðan á dvöl stendur.
Póstur er borinn út um leið og hann berst.
Deildin hefur undanþágu frá lyfjagjöfum, sem þýðir að skjólstæðingar
deildarinnar sjá sjálfir um sína lyfjagjöf eins og þeir gera heima.
Ef enginn starfsmaður er á deildinni, skal leita aðstoðar á sjúkradeild sem
er staðsett á 2. hæð. Bjöllukerfið sendir einnig boð þangað á þeim tímum
ef á þarf að halda.
Ekki er æskilegt að sjúklingar fái heimsóknir eftir kl. 22:00.
Ef komið er eftir þann tíma þarf að hringja dyrasíma í anddyri.

Fyrsta daginn fer fram viðtal og skoðun hjá sjúkraþjálfara og
hjúkrunarfræðingi.
Sjúkraþjálfun.:
 Greining
 Sértæk meðferð byggð á greiningu
 Slökun. (æfingaherb, 3.hæð)
 Fræðsla. (fundarsalur 4.hæð)
 Sundæfingar. (innilaug í íþróttamiðstöðinni við
 Borgarbraut)
Ekki er heimilt að hafa síma með sér í sjúkraþjálfun, fræðslu eða slökun.
Hvers kyns upptaka á efni á fyrirlestrum er óheimil vegna
persónuverndarákvæða.
Einstaklingar bera sjálfir ábyrgð á að mæta á réttum tíma.

Ró skal komin á deildina kl. 23:00.
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Fyrirkomulag meðferðar.
Kl:
08:05

Sjúkraþjálfun er 2x á dag fyrir og eftir hádegi nema á miðvikudögum þá fyrir hádegi.
mánudagur
þriðjudagur
miðvikudagur
fimmtudagur
föstudagur
Sund

Sund

Morgunverður

Morgunverður

Sund

sund

Morgunverður

Morgunverður

Morgunverður

08:30
09:15
09:30
10:00
10:15
10:30
11:00

Fyrirlestur Hjúkr.fr

11:30

4.hæð

Matur

Matur

Matur

Matur

Slökun 3.hæð

Slökun 3.hæð

Slökun 3.hæð

12:00

Matur kl 11:45

Slökun 3.hæð

12:30
13:00

Fyrirlestur Sjúkra.þj

13:30

4.hæð

14:00
14:30

Kaffitími

Kaffitími
Kaffitími/
sjúkraþjálfun

15:00
15:30

Kaffitími/
sjúkraþjálfun
Sund

16:00
16:30
19:00

Matur

Matur

Matur

Matur

Vinsamlegast fylgist vel með hvenær þið eigið tíma hjá sjúkraþjálfurum. Þeir tímar bætast við þessa stundaskrá
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