PRE-OPNAME

Vragen en info

VOORINSCHRIJVING

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan zeker contact met ons op.
051 42 54 97
preopname@sintandriestielt.be

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
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Wat is PRE-OPNAME?

Zorgtraject

Het ziekenhuis zet dagelijks in op een veilige
en kwaliteitsvolle zorg en biedt daarom ook
een volledig zorgtraject aan door optimale
samenwerking met zorgverstrekkers en
patiënten.

--

U gaat op consultatie bij de arts specialist.
De arts plant een (dag)opname. U krijgt
een patiëntenmap en wordt geadviseerd
een voorinschrijving te regelen.

--

U neemt een nummer aan de kleine kiosk
ter hoogte van de receptie bij route 1.
U wordt verwezen naar de wachtzaal van
de opname (Route 1 - oranje stoelen).
Terwijl u moet wachten, kunt u al uw deel
van de patiëntenmap invullen.

De pre-opname zorgt ervoor dat de (dag van)
opname efficiënt verloopt doordat de wettelijke
formaliteiten reeds op voorhand worden
geregeld en uw gezondheidstoestand in kaart
wordt gebracht a.d.h.v. de patiëntenmap.
Er wordt nagegaan dat alle medische en
verpleegkundige gegevens aanwezig zijn zodat
de ingreep/onderzoek op een veilige manier
kan uitgevoerd worden.
De pre-opname gebeurt in samenwerking
met een pre-opname verpleegkundige die u
ook kan ondersteunen met al uw vragen of
onduidelijkheden.

Bereikbaarheid
De pre-opname verpleegkundige is elke
werkdag aanwezig van 10u00 tot 18u30
of na afspraak.
Buiten die uren kunt u 7/7
van 07u00 tot 21u00 terecht bij de receptie
voor uw voorinschrijving, indien noodzakelijk
zal de pre-opname verpleegkundige u nog
contacteren.

--

Het formulier kamerkeuze wordt toegelicht
en ter ondertekening voorgelegd
De patiëntenmap wordt samen met u
doorlopen. Deze map dient minstens
drie werkdagen voor de opname in het
ziekenhuis aanwezig te zijn.

--

De risico’s op dragerschap van MRSA
worden bevraagd. Indien nodig wordt bij u
een screening uitgevoerd zodat de nodige
voorzorgsmaatregelen kunnen genomen
worden.

--

Bij een ingreep met narcose krijgt u een
afspraak voor een test op COVID-19
(coronavirus). Deze screening gebeurt
2 dagen voor uw geplande opname. Indien
u tijdens de consultatie nog geen afspraak
kreeg voor deze corona test zal u door
het ziekenhuis opgebeld worden om een
COVID-19 test af te spreken.

--

Voor de COVID-19 test moet u zich
aanmelden volgens de gekregen
instructies. De neuswisser wordt
uitgevoerd door een pre-opname
verpleegkundige.
Het resultaat wordt opgevolgd door de
arts. Enkel bij een positieve COVID test
(binnen de 24u) zal er contact met u
opgenomen worden. De ingreep zal dan,
zo mogelijk, uitgesteld worden.

Dag van opname
U meldt zich aan de kiosk in de inkomhal
met uw identiteitskaart. Daarna wordt u
doorverwezen naar de receptie waar alles voor
u klaarligt.
Aan de receptie wordt een identificatieband
aangebracht aan uw pols en de te volgen
route wordt u meegedeeld. Indien u dit wenst,
begeleiden we u graag naar de kamer.
Als u nog in het bezit bent van de
patiëntenmap dan is het belangrijk
dit onmiddellijk af te geven aan de
verpleegkundige bij aankomst op de afdeling.
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