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Arrangementer

Rygning og graviditet
Det er ikke godt, hverken for dit kommende barn eller dig, og dine omgivelser, hvis du ryger mens du er gravid og ammer.
Når du ryger og indhalerer er der rigtig mange skadelige stoffer fra tobak der føres i blodet til barnet via moderkagen.
Tobakkens skadelige stoffer kan forårsage skader på dit barns vitale organer (Hjerne, hjerte, lunger, nyrer osv. ).
Hvis der bliver røget i det samme lokale som barnet opholder sig i, når det er født, er der øget risiko for vuggedød.
Jordemoderen kan henvise dig til rygestopkursus.

Relaterede artikler
Alkohol og graviditet
Hvad gør jeg, når jeg tror jeg er gravid?
Hvad sker der når jeg har været ved lægen 1. gang?
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1. samtale med jordemoder (1 time)
De øvrige undersøgelser hos jordemoder
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Nyt fra sundhedsforskningen
Ingen tegn på at kviksølv øger risikoen for hjertekarsygdomme i den Grønlandske befolkning. Læs kvartalets tal fra
Grønlandsmedicinsk selskab her.
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Inuuneritta Puljen støtter 23 sunde projekter
Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen, har netop uddelt 416.000 kr. fra Inuuneritta Puljen. I år støtter puljen 23
projekter, der arbejder for at gøre Grønland sundere.
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