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Hvornår skal jeg kontakte jordemoderen?
Når fødslen nærmer sig, vil du mærke forskellige forandringer i kroppen, og du vil have behov for at tale med jordemoderen
om dette. Dette kan gøres i konsultationen eller du kan ringe til hende.
Hvis du er bekymret, får ondt, får blødning eller tror at fostervandet er gået, skal du ringe og tale med jordemoderen og aftale
det videre forløb. Vagthavende jordemoder på Dronning Ingrids Hosåpital kan kontaktes på: 344080 hele døgnet.
Hvis du og jordemoderen bliver enige om at mødes på fødestuen, aftaler I en tid. Det er vigtigt, at du ringer i forvejen, inden
du kommer på fødeafdelingen, så vi bedst muligt kan tage os af dig.
Hvis du føder udenfor Nuuk henvender du dig til fødestedet.
Læs evt. pjecen Graviditet og fødsel i Det Grønlandske Sundhedsvæsen her.
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Kortere sagsbehandlingsstid ved ansættelser udefra Grønland og Danmark,
Den 11. februar trådte en aftale mellem Naalakkersuisut og Udlændinge og Integrationsministeriet i Danmark i kraft. Aftalen

betyder, at sagsbehandlingstiden for opholds- arbejdstilladelse for udenlandsk sundhedspersonale nu er forkortet.

NYHED5. marts 2021

Tilbud om re-vaccination mod Corona i Nuuk
Onsdag 10. marts og torsdag 11. marts 2021.
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