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Nieuwsbrief H. Hartziekenhuis Mol – mei 2017
Informatieavond over urineverlies
De diensten urologie en gynaecologie organiseren een infoavond over urineverlies bij kinderen,
mannen, vrouwen.
° Voor iedereen die interesse heeft
° Op dinsdag 23 mei 2017 om 19.30u
° In de cafetaria van het H. Hartziekenhuis Mol
° Bij voorkeur inschrijven via directiesecretaria at@azmol.be
° Een hapje en een drankje worden voorzien na afl oop
° Sprekers: Dr. B. Ysebaert / Dr. P. De Nollin / Dr. J. Heymans
2

Externe audit VIP handhygiëne en identificatiearmbandjes
2
Binnenkort zullen er opnieuw externe auditoren van het VIP naar ons ziekenhuis komen om de
basisvereisten van handhygiëne en correcte identificatiearmbandjes te controleren.
Kempenfietst schenkt 7.500 euro
Samen met alle Kempense ziekenhuizen nam het H. Hartziekenhuis Mol op 1 mei deel aan
‘Kempen Fietst’. De opbrengst wordt integraal gebruikt om oncologische projecten in de Kempen
te steunen. Benny Peeters, directeur IT, nam voor onze instelling een cheque ter waarde van
7.500 euro in ontvangst. Hiermee kunnen wij onze kankerpatiënten nog beter begeleiden. Onze
dank gaat uit naar alle deelnemers en medewerkers die zorgden voor de ondersteuning van dit
event.
Dag van de Ziekenhuismedewerker op 12 mei - Directie dankt iedere arts en medewerker
Overal ter wereld…
De geboortedag van Florence Nightingale (12 mei 1820) is in 1974 uitgeroepen tot de Dag van
de Verpleging. Overal ter wereld wordt er op die dag aandacht besteed aan de bijdrage die
verpleegkundigen leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.
Dus ook in het H. Hartziekenhuis Mol…
In ons ziekenhuis zijn àlle personeelsleden en artsen belangrijk. Hun engagement is van
essentieel belang voor de goede werking van onze instelling en de invulling van onze
doelstellingen.
Daarom vierden wij op vrijdag 12 mei de Dag van de Ziekenhuismedewerker en hield de directie
eraan om iedereen persoonlijk te bedanken voor zijn/haar inzet en enthousiasme.
Rookstop Els Bosch
Vanaf september zal Els Bosch, tabacologe, één keer om de 14 dagen een halve dag
raadpleging doen in ons ziekenhuis.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze nieuwsbrief?
Contacteer onze communicatieverantwoordelijke, heidi.vanloon@azmol.be
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