Geboekt bij ZZG
Onze referentie

https://www.zzg-hsf.be
ZIEKENHUIS ZONDER GRENZEN
PROJECTAANVRAAG
PROJECTNAAM:

LAND, REGIO, STAD:

Aanvraagdatum:

Verwachte vertrekdatum van het materiaal vanuit het ZZG depôt:
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A. INFORMATIE OVER DE AANVRAGENDE PARTIJ
(**) /Rotary/Organisatie / particulier * :
Naam
Adres
TEL / GSM
E-mail
(**) Aanvrager - Wie heeft de apparatuur nodig

COÖRDINATEN VAN DE PROJECTUITVOERDER
Naam
Adres
TEL / GSM
E-mail
(*) Bestemmeling van de materialen/medische uitrusting

COÖRDINATEN VAN DE PERSOON IN BELGIE DIE VERANTWOORDELIJK IS
VOOR HET PROJECT
Naam
Adres
TEL / GSM
E-mail
(*) Aangegeven als "onbekend" indien niet bekend op het moment van aanvraag

COÖRDINATEN VAN DE BESTEMMING IN HET BUITENLAND
Naam ziekenhuis/zorgcentrum:
Adres:
Verantwoordelijke
Naam:
Functie:
TEL/GSM:
E-mail:

MOGELIJKE COMMUNICATIEKANALEN : (bijv. Whatsapp / SKYPE....... / .....)
een plaatselijk verantwoordelijke persoon die bereikbaar is in geval van een verzoek om meer informatie.

IS ER EEN ORGANISATIE TER PLAATSE BETROKKEN BIJ DIT PROJECT (NGO, NONPROFIT, Rotary, ANDERE,...).
Zo ja,
Naam van de organisatie:
Activiteit:
Contact:

Ja - Nee
Adres:

TEL/GSM:
E-mail:
Ziekenhuis Zonder Grenzen
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B. INFORMATIE OVER BESTAANDE BEPERKINGEN OF
VOORSCHRIFTEN OM MATERIAAL IN HET BEOOGDE LAND IN
TE VOEREN

Wettelijke richtlijnen (wet, handvest, enz.) met betrekking tot donaties van medische
apparatuur: (Bijvoorbeeld: zijn er wettelijke voorschriften voor het invoeren van
tweedehandsapparatuur in dit land)

q

Ja

q Nee

Is er regelgeving (richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid van het ontvangende
land) of zijn er speciale douanevoorschriften betreffende de invoer van medische apparatuur
(nieuw of gebruikt)

q

Ja

q Nee

Graag specificatie hieromtrent

C. BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE WERKING IN DE GEZONDHEIDSINSTELLING
VAN DE BESTEMMING .

C.1. TECHNISCHE DIENSTEN
1- Elektronische apparatuur en electronica reeds in gebruik
Dit onderwerp is belangrijk voor het selecteren van het materiaal dat we beschikbaar stellen. Het is voor

ZZG zeer belangrijk te weten over welk soort instrumenten u reeds beschikt opdat ZZG een
instrument aan uw dienst kan leveren dat conform is met de reeds aanwezige apparatuur.
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Apparaattype

Merk / Serienummer/Jaar

Staat

Opmerking

2-Elektriciteitsvoorziening
Power type: □ 220V - 50Hz □ 110V - 60Hz
Bron: □ stabiele stroomvoorziening □ fotovoltaïsche panelenï□ Generator
Voedingsstabiliteit: □ voortdurende distributie
□ Cuts geprogrammeerd □ Untimely Cuts
□ Zeldzame onderbrekingen □ frequente onderbrekingen
Noodoperatoren
Triggert automatisch / triggert handmatig
Bliksemafleiders Ja

Neen

Opmerkingen:

3- Watervoorziening

Ziekenhuis Zonder Grenzen
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Type watervoorziening:
□ stromend water
Ja Neen
putwater
Opmerkingen over de frequentie van de distributie en de waterkwaliteit):
Betrouwbare continue watervoorziening : Ja
Neen
□ Geprogrammeerde watertoevoer onderbrekingen
□ onvoorzienbare watertoevoeronderbrekingen

4 Medische vloeistoftoevoer
Type distributie □ netwerk □ flessen
Natuur □ lachgas □ Zuurstof

O perslucht

CENTRAAL vacuümcircuit: qJa qNee

5 Er is een werkplaats voor het onderhoud van apparatuur
Uitrustingsniveau en service-indeling:
□ Basisuitrusting (bijv.: schroevendraaier, tang, soldeerbout, enz.)
Ja
Nee
□ elektrische of elektronische testinstrumenten (multimeter, oscilloscoop, enz.)
Ja Welke ? Beschrijf
Nee

□ Voorraad accessoires (kabels...) en reserveonderdelen.
Ja
Nee

VOEG FOTO'S VAN UW MATERIAAL TOE AAN DEZE VRAGENLIJST.
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AANVRAAGFORMULIER VOOR MEDISCH MATERIAAL
LIJST VAN GEVRAAGDE MEDISCHE INSTUMENTEN en MATERIALEN
OPGEMAAKT DOOR HET DIENSTHOOFD VAN HET
ZIEKENHUIS/APOTHEEK
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BELANGRIJKE TOELICHTINGEN ......
Belangrijk

- Alle transport- en inklaringskosten zijn voor rekening van de aanvrager.
- De aanvrager regelt volledig zelf het transport en staat garant voor de
beste omstandigheden.
- Niettegenstaande ZZG de medische materialen en instrumenten met grote
zorg heeft geverifieerd, kan ZZG geen garantie bieden voor de geleverde
instrumenten.
- HSF personeel laadt de container. De aanvrager kan het laden bijwonen in
de opslagplaatsen van ZZG, vanop veilige afstand.
- De aanvrager stemt ermee in een financiële bijdrage (meestal beperkt ) te
betalen voor de incasso-, verwerkings- en opslagkosten, afhankelijk van het
volume.
-HSF kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het
misbruik van apparatuur ter plaatse of voor schade die tijdens het transport
wordt veroorzaakt.
- Verzoeker verbindt zich ertoe HSF binnen twee maanden na de installatie
van de apparatuur een bewijs van de levering en installatie van het materiaal
te leveren door middel van documenten, foto's, enz.).
- De verbruiksgoederen geleverd door HSF zijn schoon, niet-steriel
gebruikt.

en

OPGESTELD OP ………………………………………PLAATS
Handtekening en naam
voorafgegaan door de vermelding
"gelezen en goedgekeurd “
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Risicobeheer
- Radiologie producten, folies, vloeistoffen, verbruiksartikelen en
gebruikte accessoires, reserveonderdelen, en verpakkingen kunnen
risico inhouden en moeten op een veilige manier en conform bestaande
regelgeving verwerkt worden .
- Medische apparatuur en toebehoren kunnen schade brengen aan de
gezondheid van personeel en patienten, en moeten dus deskundig en
met de nodige voorzorgsmaatregelen in gebruik genomen worden.
(Bijvoorbeeld: loden muren rond een radiografie-instrument, beheer
van verontreinigde apparatuur...)
- Er bestaan duidelijke hygiene voorschriften voor ziekenhuizen en
gezondheidsinstellingen. Raadpleeg deze! Zonder volledig te zijn raden
wij U aan bijzondere aandacht te besteden aan handhygiene en
ontsmetting van operatiekamers en onderzoeksruimten alsook van de
gebruikte instrumenten .
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