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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. januar 2021

Stor efterspørgsel efter vaccinationer mod COVID19
Sundhedsvæsenet oplever stor efterspørgsel fra borgere om, hvornår det bliver deres tur til vaccination. Borgere i Nuuk og
Ilulissat som endnu ikke er blevet vaccineret henvises til at afvente henvendelse fra Sundhedsvæsenet eller kommunen, når
en ny sending er modtaget.

NYHED11. november 2020

Oversigt over sted og tidspunkt for Coronatest i hele sundhedsvæsenet
For alle steder gælder telefonisk aftale på forhånd.
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