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Sygepleje
Sygeplejersker og sosu assistenter (både dag- og aften) yder mange former for
sygeplejeopgaver som f.eks. medicindosering, lægekontakt, sondeernæring,
sårpleje, katederpleje, samt sikring af dokumentation. Disse sygeplejersker vil lave
en aftale med dig og evt. dine pårørende om de sygeplejefaglige opgaver.
Sygeplejersken har telefonisk træffetid alle hverdage mellem kl. 12.00 – 12.30 på tlf.:
21 60 24 70. Du eller dine pårørende, kan ud over telefontiden, henvende sig til
personalet, som kan advisere sygeplejersken om at kontakte jer.
Sygeplejeartikler
Sygeplejeartikler som bleer, stiklagener, forbindinger, katetre og kateterposer leveres
gratis efter en individuel vurdering (jvf. Lov om social service § 97).
Storskrald
Der afhentes storskrald onsdag i ulige uger. Skraldet placeres i hjørnet under
overdækningen hvor skraldecontainerne står.
Tandpleje
Du skal beholde din egen tandlæge og ved eventuelle større tandarbejder, skal
tandlægen forelægge behandlingsplanen for den kommunale ældreafdeling, inden
arbejdet påbegyndes.
Telefon
Boligen er forsynet med stik til telefon. De har derfor mulighed for blot at anmelde
flytning af telefon. Du kan også bestille tilslutning af netforbindelse til PC.
Toiletartikler
Servicepakken, som er et tilvalg indeholder - kam, tandbørste, tandpasta samt
protese rens. Herudover er der produkter som håndsæbe, barberskum,
engangsskraber, hårshampoo, fugtighedscreme, vatpinde, toiletpapir,
engangsvaskeklude, samt personalets forbrug af håndsæbe og papirhåndklæder.
Plejecentret vælger produkterne.
Træning
Plan for vedligeholdelsestræning/genoptræning vurderes individuelt af kommunes
fysioterapeut.
TV/ Radio
Installation af TV/radio samt TV- og radiolicens betales af dig.
På hver stue er der stik til TV/radio (hybridnets grundpakke).
Ønsker du yderligere kanaler, kan du lave en personlig aftale om installation og
betaling ved at rette henvendelse til teleselskabet.
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