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Halsbetændelse
HVOR SIDDER SYGDOMMEN?
I svælget. Primært på og omkring mandlerne.
HVAD ER ÅRSAGEN TIL SYGDOMMEN?
Kan være et virus eller en bakterie.
HVORDAN MÆRKER DU SYGDOMMEN?
Du får synkesmerter og bliver rød i svælget.
Er årsagen en bakterie, får du ret høj feber (3940 grader) og hvide belægninger i svælget.
Er årsagen et virus, får du normalt ikke så høj feber. Det kan være vanskeligt at vurdere, om halsbetændelsen er fremkaldt af
en bakterie eller et virus, men en podning kan afgøre dette.

HVORDAN BEHANDLES SYGDOMMEN?
Ved feber (3839 grader) over ca. 3 dage skal du henvende dig til sundhedsvæsenet.
Er årsagen et virus, er der ingen behandling, men er årsagen en bakterie, får du penicillin. I sjældne tilfælde kan
halsbetændelse udvikle sig til gigtfeber og nyresygdom.
HVAD KAN DU SELV GØRE?
Føler du dig kun lidt sløj, og har du kun lidt feber, kan du blive hjemme en dag eller to. Har du høj feber og føler dig rigtigt
syg, kan du henvende dig til sundhedsvæsenet. Hvis halsbetændelsen skyldes et virus, hjælper det med varme drikke.
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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.
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Tilbud om re-vaccination mod Corona i Nuuk
Onsdag 10. marts og torsdag 11. marts 2021.
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