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Hvis du har spørgsmål til medicinarbejdsgangene, så
spørg personalet og skriv dem evt. ned herunder:

”Min Medicin Med” handler om din medicinsikkerhed
I Hospitalsenheden Vest har vi gode erfaringer med, at du ved
indlæggelse medbringer din egen medicin i originalpakninger.
Du har mulighed for at opbevare din medicin i dit sengebord,
der kan aflåses, eller du kan bede dine pårørende tage det
med hjem, du ikke skal anvende under opholdet.
Når du medbringer din egen medicin, får vi et bedre overblik
over, hvad du tager af medicin, og at der sker færre
medicinfejl ved indlæggelse og udskrivelse fra hospital.
Hvordan foregår det rent praktisk?
Brugen af din egen vante medicin
Du skal anvende din egen medicin så vidt muligt ved
indlæggelse.
Har du brug for ny medicin under din indlæggelse,
supplerer vi den med mindste pakke, vi kan skaffe.
Har du ikke medbragt din medicin, kan dine pårørende
måske være behjælpelige med at skaffe det, og ellers er
vi behjælpelige.
Håndtering af din medicin
Medicineringen foregår ved dit sengebord og sammen med
en sygeplejerske. Det betyder også, at I kan få en snak om:
Hvordan medicinen virker, tages den korrekt, og på hvilket
tidspunkt skal medicinen tages m.m. Du kan altid selv
orienterer dig om din medicin på: www.indlægsseddel.dk.
Der kan være perioder, hvor du ikke selv kan håndtere
medicinen. Der vil vi selvfølgelig varetage din medicinering.
Ved udskrivelse
Du får al din medicin suppleret med evt. ny medicin og evt.
recept med hjem ved din udskrivelse.
Spørgsmål?
Har du - eller dine pårørende - spørgsmål, er I meget
velkomne til at spørge sygeplejersken på stuen.

