Peqqik
Hop til indhold
Hop til sogning og navigation
Hop til footer

vælg et emne
DanskKalaallisut
Søg
Kontakt
... eller vælg et emne
Søg på Sundhedsportalen
søg

danskkalaallisut
Kommune valg
Qaasuitsup Kommunia
Qeqqata Kommunia
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommune Kujalleq
Børn
Tandpleje
Kost til børn
Vaccinationer
Gravid
Graviditet
Fødsel
MANU
Livsstil
Alkohol
Kost
Motion
Rygning
Se alle
Medicin

Håndkøbsmedicin
Information & Rådgivning
Apoteket og åbningstider
Skibskister og medicinkister
Se alle

Jeg har problemer med
Rusmidler - behandlingstilbud
Alkohol
Rusmidler og spil - guide til virksomheder
Hash
Se alle
Sundhedstilbud
Sygdomsleksikon
Kroniker
Attester
Genoptræning
Se alle
Tandsundhed
Gode råd
Grønlands Tandplejens strategi
Tandbørstedag
Patientinformation
Patientvejleder
Indlæggelse
Sygehjælp ved rejse
Patientforeninger
Se alle

Puljer
Selvmordsforebyggelse
Inuuneritta
Sundhedspuljen
Uge 18
Kampagner

Vælg sporten  sig nej til hash
Snak om det
Omfavn ungdommen
Grib muligheden
Se alle
Test dig selv
Om alkohol
Om hash
Om spil
Konkurrencer
Røgfri Klasse 2018
Aktiv - Konkurrence

Arrangementer

Tandtraumer
FAKTA
Mange børn kommer ud for uheld, hvor de kan skade tænderne og det sker som regel under leg eller på legepladsen. Uanset
om skaden er sket på mælketænder eller blivende tænder og selvom skaden ikke virker voldsomt skal du altid gøre
tandklinikken opmærksom på skaden.

TILBUD
I artiklen tandtraumer kan du få gode råd og vejledning om, hvad du kan gøre, når der sker uheld med dit barns tænder
HVAD KAN JEG SELV GØRE
Kontakte tandklinikken hurtigst muligt og hvis skaden er alvorlig kan du kontakte sygehuset uden for tandklinikkens
åbningstid.

KONTAKTINFORMATION
Her kan du se kontaktinformationerne for tandklinikken i din by
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NYHED18. marts 2019

Tid til handling – bekæmpelse af tuberkulose (TB)

I forbindelse med den årlige verdensdag for tuberkulose søndag d. 24. marts opfordrer verdens sundhedsorganisationen
WHO, at alle lande sikrer handling i forhold til TB bekæmpelsen. TB er fortsat en kæmpe sundhedsmæssig udfordring på
globalt plan hvor ¼ af verdens befolkning er smittede med TB og 10 millioner mennesker blev syge af TB i 2017.

NYHED15. marts 2019

Åbningstider for salg og udskænkning i påsken 2019
Her kan du læse, hvilke åbningstider der gælder for salg og udskænkning af alkohol i påskedagene.
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