VI BEHANDLER DIG GODT

Muligheder hos Næstved Rygcenter
For patienter, der har en sundhedsforsikring, er der i mange tilfælde mulighed for hjælp til betalingen.
Du har også mulighed for støtte fra Sygeforsikringen Danmark.
På Eskadronsvej er der parkering lige ved døren.

Hvis uheldet er ude

Du kan vælge mellem tre klinikker:

Næstved Rygcenter
Eskadronsvej 4D.
4700 Næstved

Næstved Rygcenter
Købmagergade 4
4700 Næstved

Næstved Rygcenter
Storegade 10
4171 Glumsø

Her kan du også finde os:
Web: www.nryg.dk | email: mail@nryg.dk | telefon 5573 8844

Web: www.nryg.dk

E-mail: mail@nryg.dk

Telefon: 5573 8844

Web: www.nryg.dk

E-mail: mail@nryg.dk

Telefon: 5573 8844

Telefonerne er åbne:
mandag til torsdag fra: kl. 08:00-11:00 og fra kl. 12:00-16:00
Fredag fra: kl. 08:00-11:00 og fra kl. 12:00-14:00.

www.nryg.dk | mail@nryg.dk | 5573 8844

OSTEOPATI, FYSIOTERAPI, GENOPTRÆNING

VI BEHANDLER DIG GODT

Vidste du at:
Vi årligt har mere end 30.000 individuelle behandlinger. Dertil kommer en
række forskellige hold. Vi har en veldokumenteret Rygskole, der starter nye
hold 3 gange årligt.
Vi er mere end 20 dedikerede behandlere – osteopater, fysioterapeuter,
massører og medhjælpere. Alle vores behandlere arbejder for at give
mennesker et bedre liv uden smerter.
På Eskadronsvej har vi et træningsmiljø med nyere vedligeholde maskiner.
For dig, som har købt kort til træningsmiljøet, er der mulighed for at træne
fra kl. 04:00 til kl. 22:00 (lørdag kl. 17:00) alle ugens dage.

Alle steder kan der ske fejl, men hvad nu, hvis det sker for dig
Hvis noget går galt i din behandling hos Næstved Rygcenter, er der
tale om det, som sundhedsfagligt kaldes en utilsigtet hændelse. En
utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.
Hændelsen er utilsigtet, fordi klinikken eller den behandler, der er
involveret, ikke har til hensigt at skade dig. Utilsigtede hændelser
kan ske, hvis der for eksempel mangler oplysninger eller der er
misforståelser mellem dig som patient og vores behandler. Det er
derfor vigtigt at være præcis, når du fortæller din behandler, hvorfor
du søger behandling.
Din behandler er forpligtet til at indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der opstår fejl, og hvor du får en skade. Behandleren
er også forpligtet til at indberette hændelser, der kunne have medført en skade. Det kan være tilfælde, hvor du under træningen er
ved at falde, eller hvor du er ved at falde ned af en briks.
Når det er vigtigt at indberette hændelser, der kunne have medført
skader, og hændelser, som medførte skader, skyldes det, at hele
sundhedsvæsenet har fokus på at undgå skader.
Når en utilsigtet hændelse er indberettet, er det ikke ensbetydende
med, at du har ret til erstatning. Hvis du mener, at der er tale om en
erstatningssag, skal du søge særskilt om det.
På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmesiden kan du læse meget
mere om utilsigtede hændelser www.stps.dk
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