Medisch Intake
Zorgpunt
Pallieterland
In het Medisch Intake Zorgpunt – MIZ - kan u
terecht voor de opmaak van een basis
medisch dossier.
De preventie van infectieziekten is cruciaal
voor de algemene volksgezondheid en de
gezondheid van de ontheemden in het
bijzonder. Preventieve screening is nodig.
Verpleegkundigen zullen met de hulp van een
tolk vragen stellen voor de opmaak van een
basis medisch dossier. Zo nodig wordt u
doorverwezen naar de juiste
dienst/zorgverlener i.f.v. de noodzaak en
hulpvraag, in samenspraak met een arts.
I.k.v. screening tuberculose wordt u mogelijks
doorverwezen voor een RX van de longen.
De oppuntstelling van de nodige vaccinaties
wordt besproken en kan eventueel gestart
worden.
Daarna kan u met dit dossier terecht in de
reguliere huisartsenpraktijk in de gemeente
waar u verblijft wanneer u een huisarts nodig
heeft.

Wat: opmaak basis medisch dossier
-

Chronische ziekten
Medicatieschema
Vaccinaties
TBC screening
…

Wanneer: ENKEL NA AFSPRAAK
(dinsdag en donderdag van 13 u. tot 17 u.)

In het MIZ kan u niet terecht voor dringende
medische hulp!
Neem contact op met een huisarts in de buurt.

Waar: Transvaalstraat 42, 2500 Lier,
aanmelden aan de balie van de
Huisartsenwachtpost

’s Avonds en in het weekend bel 1733 voor een
huisarts van wacht.

Wie: ontheemden uit Oekraïne die verblijven in
Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen, Ranst en
geregistreerd zijn in een van deze gemeenten
Meebrengen: medicatieschema ( noteer op
voorhand welke medicatie u neemt) ,
registratiedocumenten / identiteitskaart,
vaccinatiebewijzen
Hoeveel kost het: kosteloos

Hoe een afspraak maken?
Via het OCMW van uw gemeente of
rechtstreeks via 03 290 28 85.

Het Medisch Intake Zorgpunt is een initiatief van de
Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving vzw.
In samenwerking met de lokale besturen en
OCMW’s van Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst en
de Eerstelijnszone Pallieterland.
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У медичному пункті догляду за прийомом MIZ - ви можете скласти основний медичний
файл.
Профілактика інфекційних захворювань має
вирішальне значення для загального
громадського здоров'я та здоров'я
переміщених осіб зокрема. Необхідний
профілактичний скринінг.
Медсестри за допомогою перекладача
зададуть питання для підготовки основної
медичної справи. При необхідності вас
направлять до потрібного постачальника
послуг / догляду у зв'язку з необхідністю і
проханням про допомогу, за консультацією з
лікарем.
У зв'язку з скринінгом туберкульозу, ви
можете бути направлені на RX легенів.
Тонка настройка необхідних щеплень
обговорюється і, можливо, може бути
розпочата.
Після цього ви можете використовувати цей
файл у звичайній загальній практиці в
муніципалітеті, де ви залишаєтеся, коли вам
потрібен лікар загальної практики.

Що: підготовка основних медичних записів
-

Хронічні захворювання
Графік прийому ліків
Вакцинація
Скринінг туберкульозу
…

Коли: ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ
(вівторок і четвер з 1 p.m до 5 p.m.)
Де: Transvaalstraat 42, 2500 Ліра,
зареєструватися за столом
Huisartsenwachtpost

Ви не можете звернутися в МІЗ за
терміновою медичною допомогою!
Зв'яжіться з місцевим лікарем.
Увечері та у вихідні дні телефонуйте за
номером 1733 для чергового лікаря.

Хто: переселенці з України, які проживають в
Берлаарі, Даффелі, Лієрі, Нейлені, Рансті і
зареєстровані в одному з цих
муніципалітетів
Принесіть: розклад ліків (заздалегідь
зверніть увагу, які ліки ви приймаєте),
реєстраційні документи / посвідчення особи,
довідки про вакцинацію
Скільки це коштує: безкоштовно

Як записатися на прийом?
Через OCMW вашого муніципалітету або
безпосередньо через 03 290 28 85.

Медичний пункт догляду за прийомом є
ініціативою Huisartsenkring Pallieterland en
Omgeving vzw.
У співпраці з місцевою владою та OCMW з
Берлаара, Даффеля, Ліра, Нілена та Ранста та
Eerstelijn
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