Dine muligheder, når du er blevet brystopereret
Du har en række forskellige muligheder for hjælp og
støtte, når du er blevet brystopereret.
Brystprotese
Du har ret til en brystprotese og en skifteprotese, hvis
du har fået fjernet hele brystet.
Vores sekretær udfylder ansøgningsskemaet, hvis du
ønsker at få en brystprotese. Vi sender skemaet til
hjælpemiddelafdelingen, og du kan selv bestemme,
hvor og hvornår du vil modtage protesen.
Du skal muligvis selv betale en del af udgiften til protesen.
Hvis du har gennemgået en brystbevarende operation, kan operation og strålebehandling have ændret
brystets størrelse og facon, og du kan eventuelt have
behov for en delprotese.
Hvis du vil søge om at få en delprotese, skal du gøre
det via din egen læge.
Forsikring ved kritisk sygdom
Vi vil anbefale dig at undersøge, om du måske er berettiget til et engangsbeløb fra din pensionskasse eller din fagforening.
Hvis du har tegnet en forsikring i Sygeforsikringen
”danmark”, dit pengeinstitut eller andet forsikringsselskab, kan du ligeledes være berettiget til et engangsbeløb.

Forening til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere
Denne forening giver tilskud til rekreationsophold for
erhvervsaktive borgere. Du kan læse mere og hente
ansøgningsskema på foreningens hjemmeside:
www.sygdomsramte-borgere.dk eller ved at ringe til
foreningen på telefon 20 94 18 32 tirsdage og torsdage klokken 10.00-12.00.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Du kan også finde yderligere relevant information
i vores venteværelse ved ambulatoriet.

Kontakt
Ambulatorium for Brystkirurgi
Tlf. 97 64 05 57

Psykologhjælp
Du er berettiget til psykologhjælp, hvis du får brug for
det. Din egen læge kan give dig en henvisning til psykolog, så du får økonomisk hjælpe fra sygesikringen.
Legat fra Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse har en mindre pulje midler,
der uddeles som legater til kræftpatienter og pårørende. Du kan se, hvilke betingelser du skal opfylde
for at komme i betragtning til et legat, på Kræftens
Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk – skriv ’legat’ i søgefeltet på hjemmesiden.
Kræftens Bekæmpelse har desuden en del tilbud til
kræftpatienter.
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