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Mit barn skal vaccineres
Vaccination
Landslægeembedet og Sundhedsvæsenet anbefaler, at dit barn bliver vaccineret mod følgende sygdomme:
Tuberkulose
Hepatitis B (smitsom leverbetændelse type B)
Difteri (alvorlig betændelsestilstand, som oftest forekommer i halsen)
Tetanus (stivkrampe)
Kighoste
Polio (børnelammelse)
Meningitis (hjernehindebetændelse og strubelågbetændelse forårsaget af bakterien Haemophilus influenza type b
(Hib))
Meningitis (hjernehindebetændelse) og andre alvorlige sygdomme forårsaget af pneumokokbakterien
Mæslinger
Fåresyge
Røde hunde
Livmoderhalskræft (kun piger) forårsaget af human papillomavirus/HPV

Tilbud
Vaccination af børn er et frivilligt og gratis tilbud.
Det kan være forskelligt, hvordan tilbuddet praktiseres fra sted til sted, men du kan altid henvende dig til sundhedsvæsenet,
hvis du er tvivl om, hvordan du sikrer, at dit barn får tilbudt de anbefalede vaccinationer.

Links til andet materiale
Forebyggende børneundersøgelser og børnevaccinationer i Grønland  til forældre (lille folder, opdateret 2015)

Børnevaccinationsprogrammet i Grønland  Information om dit barns vaccinationer (uddybende information, opdateret
2015)
Vaccination mod hepatitis B  Information til 12årige og deres forældre
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Pres på Sundhedsvæsenet
Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet og vil
derfor i en periode være nødt til at nedprioritere ikkekritiske aktiviteter.

NYHED18. januar 2022

Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for henvendelser
Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for almindelige og ikkeakutte henvendelser – dog ikke for besøgende.
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