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Nyt Nyhedsbrev
Kære kolleger
I får her en ny version af nyhedsbrevet fra praksiskonsulenterne. Indtil nu er nyhedsbrevet kommet ud omtrent hvert halve år, men der
kommer flere og flere meddelelser om kommunale tilbud, som gerne må finde hurtigere vej til jer.
Derfor vil nyhedsbrevet fremover komme oftere. Vi stiler mod 8 gange om året, men til gengæld betydeligt kortere. I stedet for en
vedhæftet fil ligger hele nyhedsbrevet som en simpel mail, bare med layoutet fra de hidtige nyhedsbreve. Tilbagemeldinger modtages
med glæde. Især hvis der er problemer med at læse det eller det ser mærkeligt ud.
Kapacitetsproblemer på Kontinensklinik Brøndby
Kommunen står desværre i den situation at kontinenssygeplejerske Marianne Langebek er stoppet, og efter opslag af stillingen er den
ikke besat igen. Stillingen slås op igen senere med ansættelse pr. 1/9
Indtil da er kommunen desværre nødt til at drosle ned på aktiviteterne på området, hvilket betyder, at man ikke kan modtage borgere fra
lægerne der skal kontinensudredes sygeplejefagligt, men at vi stadig godt kan modtage færdigudredte til genoptræning. Forhåbentlig er
det kun fra nu og indtil 1/9.
Lænderygsmerter
Der har i en periode været mulighed for henvisning af patienter med kroniske lænderygsmerter til træningscentret. Det var et projekt, og
der er ikke længere denne mulighed. Som led i et nyt regionalt forløbsprogram bliver det sandsynligvis muligt på et senere tidspunkt. Indtil
da er det kun borgere med rygsmerter, der er relativt nyopståede, der tilbydes et træningsforløb
Akutteam

Vedhæftet er akutteamets nyhedsbrev, som sendes ud i kommunen og til brugerne (bl.a. de praktiserende læger)
Nyhed fra Anonym Familierådgivning
Det er besluttet, at vi nu indstiller familierådgivningen i Brønden, Brøndby Strand. Det sker, da der igennem flere år ses at være relativ få
henvendelser, som betyder, at de to medarbejdere i rådgivningen hver mandag får for megen ledig tid.
I stedet satser vi på, at alle familier i Brøndby vil anvende familierådgivningen ved Nørregård i Brøndbyøster, som også tidligere var
eneste rådgivningssted. Tak til jer der anbefalede AFR i Brønden.
Vedhæftet er nyeste pjece.
Fællesmøde med Plejen
Der afholdes fællesmøde med hjemmepleje/sygepleje tirsdag 7/5 klokken 14.30-16.30. Praktiserende læger, uddannelseslæger og
personale er meget velkomne. Tilmelding til niels.dreisler@dadlnet.dk
Rygestoptilbud på arabisk
Gratis Rygestoptilbud med arabisktalende rygestopkonsulent med mulighed for individuelt forløb bestående af 5 mødegange + telefonisk
opfølgning.
Mulighed for tilskud til nikotinerstatnings-præparater.
Kontakt Rie Hjørland: rhj@brondby.dk, tlf: 43282506/ 6136 0963

