Ring rigtigt
Det er vigtigt, at du som borger
ringer til det rigtige telefonnummer,
når du har brug for hjælp, så du
kan få den korrekte hjælp

Ring rig

tigt

112

Ved livstruende situationer

Egen læge/1813		

Ved behov for lægefaglig vurdering

25 25 04 00

Ved behov for psykisk krisehjælp i tidsrummet kl. 23.30-7.00

51 55 90 66
Hjemmesygeplejens akuttelefon (alle dage, døgnet rundt)

Til borgere/pårørende, som i forvejen får sygepleje eller hjemmepleje, og har
brug for akut specialiseret sygepleje.
(se bagsiden)

43 57 77 06
Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen
Telefon tid:
mandag – torsdag 		
fredag 			
(se bagsiden)

kl. 8.00-11.00 og 12.30-14.00
kl. 8.00-11.00

Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, Ishøj Kommune, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Ring rigtigt

Ring rig

tigt

51 55 90 66

Du kan ringe til Hjemmesygeplejens akuttelefon
ved nedenstående tilfælde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Er du blevet pludseligt dårlig, eller har du fået en svimmelhed, som ikke går væk?
Har du svært ved at trække vejret?
Har du pludselige, ulidelige smerter?
Har du problemer med vandladningen gennem flere timer?
Har du taget forkert medicin?
Har du pludseligt ikke mere medicin?
Bløder du fra unormale steder?
Har du fået en blødning, som du ikke kan stoppe?
Er din forbinding gennemsivet?
Har du katheter/stomi/dræn/slanger, som pludseligt sidder unormalt?
Har du slået hovedet eller fået sår/skrammer, der skal tilses af sygeplejen?
Er du lige blevet udskrevet og mangler koordinering i forhold til dine ydelser?
Er du lige blevet udskrevet og mangler du information eller materialer til fx
sårbehandling, kateter/stomi eller andet?
Har du har en bevilling til bleer, materialer til stomi og mangler du dette akut?

43 57 77 06

Du kan ringe til Hjemmeplejens og Hjemmesygeplejens
telefon ved nedenstående tilfælde:
• Aflyse/flytte et planlagt besøg (gerne i god tid, hvis muligt)
• Kontakt til administration og ledelse
• Spørgsmål om/til din hjemmehjælp
Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, Ishøj Kommune, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

