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Een gemedicaliseerd opvangcentrum voor daklozen

Een voorziening van samusocial



MediHalte is de nieuwe voorziening van samusocial 
voor de opvang van dakloze mensen van wie de 
gezondheidstoestand noodzaakt dat ze een tijdje rust 
nemen en/of geneeskundige zorgen ondergaan die 
normaal gezien thuis worden verstrekt.

De gezondheidstoestand en de kwetsbaarheid 
van de persoon bepalen hoe prioritair de 
opvang is. 

Zij verbleven bij de MediHalte…

 Opdrachten : 

 Medische en paramedische zorgen verstrekken om 
 continuïteit te brengen in verzorging en 
 behandelingen. 

 De persoon een tijdelijk onderdak verschaffen om 
 te herstellen of om naar andere diensten te worden 
 verdergeholpen.

 De patiënt medisch, sociaal en administratief 
 begeleiden op weg naar oplossingen om de straat 
 achter zich te laten.

 De voorziening :

 Een gemedicaliseerd opvangcentrum met 38 
 « verpleegkundige bedden »
 Een medisch-sociaal team (arts, verpleegkundigen, 
 ziekenverzorgers, maatschappelijk assistenten, 
 vormingswerkers)
 Een dienst voor individuele begeleiding
 Kamers voor 1 tot 3 personen en paramedische 
 infrastructuur.
 Een residentiële opvang de klok rond en 
 7 dagen op 7 

Sonia, 34 jaar, werd door het Sint-Pietersziekenhuis 
doorverwezen met een infectie omdat ze nergens onderdak 
had. Sonia werd bij de MediHalte opgenomen met het oog 
op de continuïteit van haar antibioticabehandeling. Het team 
organiseerde de geneeskundige begeleiding door onder 
meer afspraak te nemen voor grondiger medisch onderzoek. 
Daarbij werd een baarmoedertumor vastgesteld. De 
MediHalte begeleidde Sonia vervolgens bij het aanvaarden 
van de diagnose en bij de vereiste behandeling. Tegelijk 
werd ondersteuning verstrekt om haar alcoholgebruik te 
verminderen. Sonia heeft bij de Medihalte een bed voor 
een « lang verblijf » gekregen zodat haar behandeling op 
regelmatige basis en in de best mogelijke omstandigheden 
kan worden opgevolgd.  

Jan, 58 jaar, werd doorverwezen door het centrum voor 
noodopvang van Samusocial om tot rust te komen en 
regelmatige verzorging te krijgen voor zijn huidletsels. Zijn 
wonden zijn tijdens zijn verblijf goed geëvolueerd. Het 
team van de MediHalte heeft hiervan gebruik gemaakt 
om opvolging te organiseren met een psychiater, zodat 
opnieuw een behandeling met geneesmiddelen kon worden 
gestart. Aangezien hij het moeilijk heeft om zijn uitgaven te 
beheren, heeft Jean ermee ingestemd dat ons team stappen 
onderneemt om zijn toelage te laten beheren door een 
bewindvoerder.

 Dat betekent : 

 Opvang en begeleiding die volledig gratis zijn
 Een verblijf strikt beperkt tot de tijd die nodig is voor 
 de zorgen 
 Geen prestaties met invasieve zorgen (infuus e.d.)
 Actieve opname van de patiënt in het 
 begeleidingsprogramma 


