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VI KAN HJÆLPE DIG MED
SYGEPLE JE EFTER HENVISNING FRA DIN PRAKTISERENDE LÆGE ELLER SYGEHUSAFDELING, TIL
LÆGEORDINEREDE OPGAVER, DU IKKE KAN UDFØRE PÅ EGEN HÅND.

SYGEPLE JEKLINIKKEN I
SUNDHEDSHUSET
I Sygeplejeklinikken kan du
for eksempel få hjælp til:
Sårbehandling og forebyggelse af sår

Stomipleje

Kompressionsbehandling

Behandling for diabetes

Medicindosering og vejledning i at
tage din medicin korrekt

Blodtryks- og blodsukkermålinger

Injektioner
Øjendrypning
Vejledning i inhalationsteknik og andre behandlinger i forbindelse med
lungesygdomme og vejrtrækningsproblemer

Skift af kateter og anden kateterpleje
Råd, vejledning og undervisning ved
sundhedsproblemer

SYGEPLE JEKLINIKKEN I SUNDHEDSHUSET

Fordelene ved at komme i Sygeplejeklinikken kan være:

At du oplever et øget medansvar for
din egen sundhed

Du slipper for ventetid i hjemmet

At du oplever et øget fokus på at fast
holde din livskvalitet

Du møder o ftest den samme sygeplejerske
Du aftaler en mødetid i klinikken
Du bevarer en større diskretion
Du undgår eventuelle hjælpemidler i
dit hjem
Formålet med at komme i Sygeplejeklinikken er:
At skabe ﬂeksibilitet og kontinuitet for
dig
At styrke og bevare dine ressourcer og
fremme din sundhedstilstand

Længst muligt i eget liv:
Personalet i Sygeplejeklinikken har fokus på at gøre dig så selvhjulpen og
aktiv som muligt. Det vil sige, at personalet målrettet arbejder på, at du selv
bliver i stand til f.eks. at dryppe øjne,
tage din medicin, tage kompressionsstrømper på og af, og klarer kateterog stomipleje.
Transport:
Du eller din pårørende skal selv sørge
for kørsel
Bybussen holder ved Sundhedshuset
Klinikken er tilgængelig for kørestolsbrugere
Du kan ikke benytte lægekørsel til Sygeplejeklinikken

KONTAKT OS
Mandag til fredag
mellem kl. 07:30 og 14:00
på telefon 22 52 10 77
sygeplejeklinikken@fredericia.dk

FIND OS
Sygeplejeklinikken
Sundhedshuset
Dronningensgade 97 (Indgang B)
7000 Fredericia

HUSK AT MELDE AFBUD,
HVIS DU BLIVER FORHINDRET
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