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Væske i kroppen
Der sker mange ændringer i kroppen, når en kvinde er gravid. Blandt andet bliver der mere væske i kroppen den sidste
tredjedel af graviditeten. Det mærkes oftest i hænderne , underbenene og i ansigtet. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt
med væske for at dræne væsken fra kroppen. Jordemoderen vil instruere dig i, hvordan du bedst kan afhjælpe kroppen for
væske og give dig informationer om det. Det overskydende væske vil aftage til normal tilstand efter fødslen.
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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.

NYHED24. september 2021

Nye COVID19 tiltag i Nuuks Sundhedsvæsen
Grundet den øgede smittespredning i Nuuk er der indført nye tiltag i Nuuks Sundhedsvæsen, som gælder fra dags dato ved
Dronning Ingrids Hospital, Dronning Ingrids Sundhedscenter samt Tandklinikkerne.
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