Til hjælpere: Pleje af indlagte patienter med
respirator
Når du er hjælper til en respiratorpatient, som er indlagt på Neurologisk Afdeling, er der ting, der er vigtige
at vide i forhold til samarbejdet mellem dig og afdelingen. Derfor har vi lavet denne vejledning, så vi kan
afklare, hvad du kan forvente af plejepersonalet på
afdelingen, og sikre det bedst mulige samarbejde,
mens I opholder jer på afdelingen.

MENS I ER INDLAGT
Du er indlagt med patienten
I langt de fleste tilfælde vil du blive indlagt sammen
med patienten på en tosengsstue, hvor der også er
en seng til dig som hjælper. Den hjælper, der er på
vagt, får mad sammen med patienten. Du skal blot
oplyse, hvem du er hjælper for, når du henter maden
ved madvognen.
Du står for plejen
Du kender patienten bedst, derfor vil det så vidt som
muligt være dig, der varetager den personlige pleje af
patienten. Vi forventer, at du varetager de plejeopgaver, der handler om patientens vejrtrækningsmæssige behandling og pleje. Det vil sige alt det, som du er
uddannet til at varetage gennem din oplæring.

eventuelle afvigelser fra det normale. I tilfælde af
vejrtrækningsproblemer vil vi tilkalde hjælp fra den
vagthavende læge eller fra anæstesi- eller intensivafdelinger hvis nødvendigt, da de er eksperter på dette
felt.
Særlige plejebehov
Vi stiller os gerne til rådighed med vejledning og råd i
forhold til de specielle plejebehov, patienten har eller
får under og efter indlæggelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til indlæggelsen, er du velkommen
til at kontakte os.

Kontakt
Neurologisk afdeling
Tlf. 97 66 22 10

Hvis der opstår spørgsmål vedrørende respiratoren,
skal du kontakte Respirationscenter Vest – som var I
derhjemme.

HJÆLP OG PLEJE
Vi hjælper gerne
Vi vil gerne hjælpe til som ’anden person’ i forbindelse med personlig pleje, forflytning, vending og lejring,
og hvis der i øvrigt er behov for det. Det kan variere,
hvor travlt personalet på afdelingen har, derfor skal vi
aftale behovet for afløsning i hver vagt.
Det er også vores opgave, sammen med dig som
hjælper, at observere patientens tilstand og handle på
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