Nr. 6 | 14 oktober 2014

Elektriciteitsschaarste en de werking van het H. Hartziekenhuis Mol
De gemeente Mol (en ons ziekenhuis) valt in principe niet onder de mogelijke afschakeling van
elektriciteit die door de overheid in kaart werd gebracht. Sommige gemeenten rond Mol
daarentegen wel en mogelijk wonen hier een aantal van uw patiënten met een thuistherapie die
afhankelijk is van elektriciteit, zoals bijvoorbeeld elektrisch gestuurde zuurstofapparatuur,
pompsystemen, alternerende matrassen, thuisdialyse,…
Wanneer een toestel maar intermittent gebruikt wordt, is het logisch dat de patiënt ervoor zorgt
dat zijn of haar toestel niet aangeschakeld is op het moment dat er een afschakeling gebeurt.
Voor een aantal patiënten is dit niet mogelijk. Voor hen moet nagegaan worden of de autonomie
van de volledig opgeladen interne batterijen in hun toestel groter is dan de periode van
afschakeling. Indien dit het geval is, is de zorg voor deze patiënt afgedekt.
Indien dit niet het geval is, moet een oplossing gezocht worden voor deze patiënt. Idealiter is er
een oplossing waarbij de patiënt in eigen milieu of bij familie of vrienden terecht kan voor de
periode van de afschakeling. Dit is echter niet steeds mogelijk. Indien u patiënten heeft die in dat
geval verkeren, kan u steeds contact opnemen met ons ziekenhuis.
In dit laatste geval kunnen deze patiënten immers in de daghospitalisatie van ons
ziekenhuis opgevangen worden. Naast het feit dat ons ziekenhuis volgens de plannen
van de overheid niet afgekoppeld zal worden, beschikken wij zelfs in noodgevallen over
een eigen generator.
De overheid zal u trouwens vragen een oplijsting te maken van de potentiële gebruikers. Deze
patiënten komen met begeleiding naar het daghospitaal. Het is niet de bedoeling dat de
zorgfunctie van het ziekenhuis gebruikt wordt, behalve uiteraard in noodgevallen.
Voor meer info kan u terecht bij Peter Staes, directeur technische en facilitaire diensten, op het
nummer 014/712404.
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