SYGEPLEJEKLINIK
HOLBÆK KOMMUNE

Kontakt:
Sygeplejeklinikken
Carl Reffsvej 2-4, 1. sal,
4300 Holbæk
Tlf. 7236 1134

AKTIV HELE LIVET
SUNDHEDSCENTRET

Bliver du forhindret, beder vi dig
hurtigst muligt melde afbud til
klinikken telefon 7236 1134.

Du skal selv sørge for transport til og fra sygeplejeklinikken, og der gives
ikke tilskud til transport.
Sygeplejeklinik Holbæk by
Elisabethcentret
Carl Reffsvej 2-4, 1. sal
4300 Holbæk
Telefon 7236 1134

Fra trappe > gå til højre på 1. sal
Fra elevator > gå til venstre på 1. sal
Bus 501A / holder på Carl Reffsvej
tæt ved Elisabethcentret
Gode parkeringsmuligheder
Artillerivej
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Hvad koster det?
Sygepleje er gratis, og der er sygeplejeprodukter i klinikken. Du skal
dog selv medbringe din medicin og
eventuelle cremer og salver.

Sådan finder du klinikken
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Skift af sår
Dosering af medicin
Måling af blodtryk
Måling af blodsukker
Hjælp ved ufrivillig vandladning
Oplæring, vejledning, skift og
pasning af blærekateter og stomi
• Rådgivning for at forebygge
sygdom og fald
• Andre opgaver

• Du er ikke afhængig af at skulle
vente på, at sygeplejersken
kommer hjem til dig
• Det giver større frihed til at
planlægge din dagligdag
• Du og sygeplejersken aftaler
fra gang til gang, hvornår du skal
komme igen, så du ikke er afhængig af at skulle møde på
faste dage og tidspunkter
• Du modtager din sygepleje i gode
omgivelser med et højt hygiejnisk niveau
• Du møder oftest de samme
medarbejdere

Ring og aftal nærmere med
sygeplejersken.

Kasernevej
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Fordele ved sygeplejeklinikken
Du får flere fordele ved at få sygepleje i klinikken:

Ved første besøg får du et mødekort med tid for din næste
behandling.

Chr Hansensvej

Sygeplejeklinikken tilbyder
Sygeplejeklinikken hjælper eksempelvis med:

Du kan få sygepleje på alle
hverdage.

Elisabethcentret

Fuglsvej

Holbæk Kommune giver fortrinsvis
sygepleje i sygeplejeklinikken.

Når du er blevet henvist til
sygeplejeklinikken, ringer du og
aftaler en tid med klinikken.

Skolegade

Sygeplejeklinikken er placeret i
forbindelse med det Aktive Center
på Carl Reffsvej i Holbæk.
Et besøg i det Aktive Center kan
med fordel kombineres med et
besøg i sygeplejeklinikken.

Åbningstider
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Kasernevej

Sygeplejeklinikken er for dig, der er henvist til sygepleje.

Tidsbestilling og afbud

Carl Reffsvej

Velkommen til sygeplejeklinikken

