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Spørgsmål eller bekymringer
I Nuuk
Hvis du har akutte spørgsmål eller bekymringer og de ikke kan vente til næste jordemoderbesøg, kan du i dagtid mellem kl:
07.30 – 16.00, ringe til fødeafdelingen på tlf: 34 40 80.
Har du brug for akut hjælp udenfor normal arbejdstid, er det også tlf: 34 40 80 du ringer til. Denne telefon bliver altid
stillet om til vagten, når der ikke er personale på fødeafdelingen.
I regionerne
Kontakt dit lokale sundhedscenter/regionssygehus.
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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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