Sundhedstilbud og kontaktinfo – klik her
Tidligere nyhedsbreve – klik her
Marts måned – nyhedsbrev
Psykolog tilbud til pårørende til demensramte er udvidet
Målgruppen for rådgivning til pårørende til borgere med demenssygdomme, Parkinsons, Huntingtons og Multipel Sklerose er udvidet. Tilbuddet omfatter således nu også voksne børn, ligesom den sygdomsramte borger ikke behøver at bo hjemme. Rådgivningen sigter mod at forebygge stress, depression og angst blandt pårørende til borgere med nævnte sygdomme.
For flere informationer kan Jesper Birkbak Madsen kontaktes på tlf. 20 30 68 67 eller mail
jmadse@gladsaxe.dk
Selektiv tilgang af patienter
Læger, der kun ønsker at modtage patienter med bopæl i Gladsaxe, kan søge om selektivt at få
åbnet for tilgang af borgere, der bor i specifikke postnumre inden for Gladsaxe kommune.
Det betyder, at praksis stadig står som lukket på sundhed.dk. Borgere, der via borger.dk meddeler flytning til kommunen, eller borgere i kommunen, der gerne vil skifte læge, kan vælge lægen. Borgere, der retter henvendelse til kommunens borgerservice, har samme mulighed.
Når en praksis har selektivt åbent, er det ikke muligt at lukke automatisk for tilgang. Praksis skal
derfor selv holde øje med deres patienttal for praksis på sundhed.dk.
Praksisser, der ønsker at have selektivt åbent på denne måde, skal skrive til csu@regionh.dk,
mrk. Selektiv åbning. Regionen afgør på baggrund af en helhedsvurdering, hvorvidt den enkelte praksis får lov til have selektiv åbning for lokale patienter.
Praktik i dagtilbud
I Gladsaxe Kommune er der fokus på at tilbyde borgerne en tidlig indsats, og i den forbindelse ønsker man også at imødekomme ledige borgere, der skal i praktik i forbindelse med deres ledighed.
Derfor kan man nu komme i praktik i et af kommunens børnehuse. Sådan en praktik kan tilrettelægges ud fra borgerens behov og funktionsniveau. Dermed kan der for eksempel tages højde for graviditetsgener, rygsmerter osv. Tilbuddet er til voksne borgere, der er på vej i praktik via jobcenteret,
og som har børn i førskolealderen, eller som overvejer at få børn. En praktik i dagtilbud tilbyder
borgeren at få styrket sin tilknytning til arbejdsmarkedet og at blive en del af et team, samt udvikling af borgerens pædagogiske kompetencer. Undervejs i praktikken modtager borgeren sparring og
feedback på sin indsats og udvikling fra den tilknyttede praktikvejleder. Hvis du er i kontakt med en
ledig borger, der er interesseret i tilbuddet, kan du kontakte jobcenteret på tlf.: 29 12 70 07
Henvisning til PPR
De praktiserende læger har tidligere modtaget oplysning om, at henvisning til PPR kan ske med
korrespondancebrev via Sundhedsplejen. Dette er desværre ikke en mulighed, da brevet så vil
lægge sig ind i sundhedsplejerskens journal på barnet, hvilket er i strid med lovgivningen. Derfor skal henvisningen sendes direkte til PPR.
Kontakt PPR på ppr@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 54 10.
Fasttilknyttede læger på seniorcentre
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning på seniorcentrene i Gladsaxe.
Status er, at der aktuelt er 6 fasttilknyttede læger på henholdsvis Bakkegården, Møllegården
og Hareskovbo.
Send en ansøgning til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk
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