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Blødning
Hvis du bløder på et tidspunkt i graviditeten kan det skyldes flere ting. Du kan bløde fra dine slimhinder i skeden især efter
samleje, og du kan bløde fra livmoderen. Hvis det er tidligt i graviditeten kan det være tegn på spontan abort. Hvis det er tæt
på din termin, kan det være et tegn på at fødslen snart går i gang. Hvis du bløder mere end hvad der svarer til en håndflade
skal du kontakte fødeafdelingen/sundhedscenter.
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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.
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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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