Sociale dienst

Beste patiënt en familie
Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, gaat de aandacht in
de eerste plaats naar uw behandeling en herstel tijdens uw
verblijf. Maar ook de periode na uw vertrek uit het ziekenhuis,
bereidt u het best voor.
De sociale dienst staat in voor de ondersteuning van de patiënt
en zijn omgeving. Met de grootste discretie zoeken wij samen
naar de meest geschikte oplossing.
Het team van de sociale dienst
Sociale dienst

Opname
U kunt tijdens de opname geconfronteerd worden met
problemen op administratief, financieel of persoonlijk vlak
ten gevolge van uw hospitalisatie of ziekte.
Vanuit de sociale dienst kunt u bijstand krijgen bij het regelen
van heel wat persoonlijke en praktische zaken.
Voor uw eigen comfort, is het belangrijk om de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.
Indien mogelijk, neem contact op vóór uw opname in het
ziekenhuis, zodat wij u tijdig kunnen ondersteunen en
begeleiden.

Ontslag voorbereiden
Contacten met de thuiszorg (thuisverpleging, gezinshulp,
poetshulp, warme maaltijden, thuisverpleging, aanvraag
hulpmiddelen) zijn cruciaal, wij kunnen u hier bij helpen.
Voor aanvragen betreffende een verblijf in een hersteloord,
revalidatiecentrum, kortverblijf, woon-zorgcentra... , kunt u
een beroep doen op onze dienst.
De sociale dienst is een belangrijke schakel tussen het
ziekenhuis, het thuismilieu en de bestaande externe diensten.
Wij luisteren met bijzondere aandacht naar uw specifieke
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noden en zoeken samen naar gepaste oplossingen.
Elke medewerker van de sociale dienst is toegewezen aan één
of meerdere verpleegafdelingen.
Per afdeling is er een eigen specifieke inbreng in de
psychosociale zorg voor de patiënt en zijn omgeving.
Patiënten die ambulant in behandeling zijn, kunnen ook
een beroep doen op onze dienstverlening.

Als u iemand van de sociale dienst wenst te spreken, neem
gerust contact op met de hoofdverpleegkundige van de
afdeling.
Ook de artsen, de verpleegkundigen en de andere medewerkers
van AZ Delta kunnen u doorverwijzen naar de sociale dienst.
Dit kan elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur.
Onze dienstverlening is volledig kosteloos.

Sociale dienst

Afspraak maken
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Contactgegevens
Wij verwijzen u graag door naar onze website www.azdelta.be
Campus Brugsesteenweg Roeselare
t 051 23 68 15
e sociale.dienst.brug@azdelta.be
Campus Wilgenstraat Roeselare
t 051 23 78 62
e sociale.dienst.wilg@azdelta.be
Campus Westlaan Roeselare
t 051 23 71 38
e sociale.dienst.west@azdelta.be
Campus Menen
t 056 52 22 36
e sociale.dienst.menen@azdelta.be
Campus Torhout
t 050 23 26 51
e sociale.dienst.torhout@azdelta.be
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