Ligging en indeling

Kinderen op IZ

De afdeling beschikt over zeven
intensieve- zorgenbedden.

Ouders van wie hun kind opgenomen is op
intensieve zorgen krijgen onbeperkt bezoek.

Alle kamers zijn eenpersoonskamers en zijn
voorzien van de nodige uitrusting voor de
verzorging van kritieke patiënten.

Andere bezoekers zijn welkom mits afspraak.
Het is toegestaan dat één ouder overnacht bij het
minderjarig kind.

Verblijf op de afdeling
Bij de algemene verzorging op onze afdeling
maken we gebruik van het linnen van het
ziekenhuis.
Indien mogelijk vragen wij u om het toiletgerief
(tandpasta, tandenborstel, kam, scheergerief)
en eventueel wat persoonlijk gerief (pantoffels,
ondergoed...) mee te brengen.

Intensieve zorgen

Samen met u hopen wij op een
spoedig herstel van uw familielid.

Informatiefolder

Bezoekers
Om de rust voor de patiënten op de intensieve
zorgen te behouden, vragen wij het bezoek te
beperken tot de naaste familie.
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Een bezoekje van een halfuur is toegestaan en kan
gepland worden tussen
10u30 tot 12u00 en 14u00 tot 20u00.
Hiervoor dient u steeds een afspraak te maken
met de verantwoordelijke verpleegkundige.
Voor inlichtingen kunt u dag en nacht telefonisch
contact met ons opnemen via het rechtstreeks
telefoonnummer.

Vragen en info
Intensieve zorgen

051 42 51 40

Dienst Intensieve Zorgen
Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be - www.sintandriestielt.be

Geachte heer, mevrouw,
Namens het team heten wij u van harte welkom
op de dienst intensieve zorgen.
Met deze brochure willen wij u informeren over uw
verblijf op onze afdeling.
Indien u na het lezen van deze brochure nog
vragen hebt, aarzel dan niet om contact op
te nemen met uw behandelende arts of de
verpleegkundigen.

Voorstelling van het
multidisciplinair team
Op de dienst intensieve zorgen wordt u
omringd door een multidisciplinair team:
artsen en zorgverleners van verschillende
disciplines hebben regelmatig overleg en
werken voor elke patiënt een specifieke
behandeling uit.
We streven ernaar om uw herstel zo vlot
mogelijk te laten verlopen.

Wie zijn we en wat doen we?

Medisch team

Op onze afdeling verblijven patiënten die een
meer intensieve verzorging nodig hebben. De
leeftijdsgroep van de patiënten gaat van kleine
kinderen tot hoogbejaarde personen.

Dr. P. Laporte

De patiënten zijn vaak ernstig zieke mensen
waarbij de functie van één of meerdere
organen faalt. Om bijkomende problemen te
vermijden, moeten ze van zeer nabij opgevolgd
en behandeld worden.
Op onze afdeling staat een multidisciplinair
team van artsen, verpleegkundigen en
kinesitherapeuten in voor een optimale
patiëntenzorg.
In deze hoogtechnologische omgeving verliezen
wij de privacy en het comfort van de patiënt en
de familie niet uit het oog.

diensthoofd intensieve zorgen
anesthesist - intensivist

Dr. I. Debaere
anesthesist - intensivist

Dr. G. Meese
anesthesist – intensivist
Zij worden bijgestaan door hun collega’sanesthesisten en collega’s-artsen in het
ziekenhuis.

Verpleegkundig team
De hoofdverpleegkundige van onze afdeling is
mevr. Katleen Deroo.
Zij wordt bijgestaan door een team van
verpleegkundigen, logistiek assistente en
onderhoudspersoneel.
De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor
een aantal patiënten en zijn op de hoogte van
de behandeling en gezondheidstoestand.
Een groot aantal verpleegkundigen is ook
in het bezit van de bijzondere beroepstitel
tot gespecialiseerd verpleegkundige in de
intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Kinesitherapie
Twee maal per dag komt een kinesitherapeut
langs ter preventie van respiratoire en
motorische problemen.

Sociale dienst
De sociale dienst kan u bijstaan voor
alle niet-medische problemen zoals
informatieverstrekking, psychosociale en
financiële begeleiding.
sd.adm@sintandriestielt.be

