Medisch Centrum Aalter

WELKOM

Welkom in het Medisch Centrum
Het Medisch Centrum Aalter maakt deel uit
van het AZ Sint-Lucas in Gent. Het bestaat
uit een polikliniek, een low-care hemo
dialyse centrum en een onafhankelijke
dienst medische beeldvorming.
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Aalter
Het Medisch Centrum Aalter brengt verschillende specialismen samen.
De directie, de artsen en de medewerkers
heten u hartelijk welkom.
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De polikliniek
Een polikliniek is een afdeling waar specialisten consultaties houden en kleine
ingrepen uitvoeren die geen opname
vereisen. Alle behandelingen gebeuren
steeds in nauwe samenwerking met en
na verwijzing door de huisarts.



Vaatheelkunde
Diagnose en behandeling van arteriële
en veneuze problematiek.



Maag-, darm- en leverziekten
– Algemene gastro-enterologie
en hepatologie.

De polikliniek van het Medisch Centrum
Aalter omvat verschillende specialismen.
Op die manier kunnen we u een zo volledig mogelijke zorg aanbieden.
In onze polikliniek kunt u terecht voor
volgende specialismen:
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Gynaecologie
– Diagnose en behandeling van
gynaecologische problemen zoals
buikpijnklachten, knobbeltjes in de
borst, afwijkende uitstrijkjes enz.
– Zwangerschapsopvolging.
Algemene heelkunde
Up-to-date chirurgie met
verschillende subspecialisaties.

– Endoscopie
(gastroduodenscopie
en linker colonoscopie)
– Proctologie


Pneumologie
Diagnose en behandeling van longziekten – Allergologie.



Nierziekten
Diagnose, behandeling en opvolging
van zowel acute als chronische nierproblemen.



Orthopedie
Diagnose en behandeling van aandoeningen van het bewegingsstelsel.

Aandoeningen van de spieren, de
gewrichten, beenderen en zenuwen
van het bewegingsstelsel worden zowel conservatief (niet-chirurgisch) als
heelkundig (chirurgisch) behandeld.


Urologie
Diagnose en behandeling van de chirurgische (heelkundige) ziekten van
nieren, urinewegen en de mannelijke
geslachtsorganen.



Mond-, kaak- en aangezichtskunde
Diagnose en behandeling van de ziekten van de mondholte.

Een overzicht van de uren waarop de
artsen raadpleging houden is beschikbaar aan het onthaal of via de website
www.azstlucas.be/Aalter

Wat brengt u mee?


identiteitskaart of geldige
verblijfsvergunning



SIS-kaart of vervangingsattest



voor personen met een buitenlands domicilie: het formulier van
uw buitenlands ziekenfonds (voor
EG-landen: EZVK (Europese Ziekteverzekerningskaart), of een vervangingsattest of een formulier S2



naam en adres van uw huisarts



eventuele verwijsbrief van
uw huisarts



uw bloedgroepkaart



eventuele medische documenten
(medische rapporten, RX-foto’s)

Contact
Telefoon 09-224 55 42
Fax		
09-224 55 43
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Dienst medische
beeldvorming
Dr. V. Vander Haeghen
Medische beeldvorming is inwendige beelden maken
van patiënten zodat de arts een diagnose kan stellen.
Tegenwoordig kan men allerlei lichaamsweefsels uiterst
nauwkeurig in beeld brengen. De onderzoeken gebeuren
alleen op verzoek van een arts.
Op de onafhankelijke dienst medische beeldvorming kan
u terecht voor volgende onderzoeken:


radiologie



mammografie (erkend screeningscentrum)



echografie + (kleuren) doppler echografie

Onderzoeken kunnen enkel op afspraak.

Wat brengt u mee?
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aanvraagbriefje van de arts



SIS-kaart



vignet van de mutualiteit

Contact
Telefoon 09-224 58 61
Fax		
09-224 58 63
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Low-care
hemodialyse
centrum
Het low-care hemodialyse centrum is een
centrum voor patiënten die lijden aan nierinsufficiëntie (het onvoldoende werken
van de nieren). Tijdens een kunstnierbehandeling of dialyse wordt het bloed
uitwendig gezuiverd met behulp van een
dialyseapparaat.
Patiënten komen 3 keer per week naar
het centrum. De sessies duren gemiddeld
4 uur.
Het is dan ook belangrijk dat de behandeling op een vlotte en comfortabele manier
verloopt. Het centrum combineert een
moderne infrastructuur en de nieuwste
dialysetechnieken, met een warme en
huiselijke sfeer. Een team van ervaren
verpleegkundigen en artsen staat er klaar
voor patiënten uit de regio Aalter, die hier
dicht bij huis voor hun chronische dialysebehandeling terecht kunnen.
Het low-care hemodialyse centrum van
het medisch centrum Aalter telt 10 dialyse-toestellen.
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Contact
Telefoon 09-224 56 76
Fax		
09-224 56 78
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Hoe bereikt u het
Medisch Centrum Aalter?
Parking
Er is ruime parkeergelegenheid op de parking van het Medisch Centrum Aalter.

Medisch Centrum Aalter – Lostraat 28 9880 Aalter
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AZ Sint Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

Campus Volkskliniek
Tichelrei 1
9000 Gent

Zelzate
Bloemenboslaan 26
9060 Zelzate

Aalter
Lostraat 28
9880 Aalter

