INFORMATION TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES, Højrisiko.

Hos Lægerne Enghavevej vil vi gerne tilbyde vores patienter med Type 2
diabetes at blive fulgt med regelmæssige kontroller vedrørende diabetes.
Dette er med henblik på at monitorere sygdommen og løbende justere
behandlingen, således at sygdommen er bedst reguleret og dermed har
lavest risiko for at medføre følgesygdomme.
Din diabetes er i højrisikogruppen grundet_________________________
Derfor vil kontrolprogrammet bestå af følgende:


1 stk. årskontrol ved henholdsvis sygeplejerske og efterfølgende læge

Ved årskontrollen vil du få taget blodprøver mv. når du kommer hos
sygeplejersken forud for lægetiden


2 stk. kontroller årligt ved sygeplejerske fordelt i løbet af året

Forud for kontrollerne ved sygeplejersken vil vi gerne bede dig om at gå
på laboratoriet på Nyborg sygehus for at få taget blodprøver, Blodprøverne
skal senest være taget 1 uge før konsultationen, du behøver ikke være
fastende til blodprøverne.

Udleveret d._______________________
Åbningstider Drop in Laboratoriet Nyborg Sygehus:
Mandag: kl. 7.00 - 17.00
Tirsdag – torsdag: kl. 7.00 – 15.00
Fredag: kl. 7.00 – 14.00
Online tidsbestilling ved ønske: www.booking.rsyd.dk
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