W tym numerze znajdziecie rady naszych specjalistów:
Dr n. med.
Paweł
Grzesiowski,
pediatra
immunolog,
wyjaśnia
dlaczego już
w szpitalu, tuż po narodzinach
noworodek musi dostać
szczepienia przeciw gruźlicy
i WZW typu B. Tego kłucia
lepiej nie odwlekać. STR. 30

Dr n. med.
Andrzej
Szmurło,
dermatolog,
podpowiada
jakich zasad
trzeba się
trzymać, pielęgnując dziecko,
aby jego delikatna skóra
nie ulegała podrażnieniom.
Prawidłowa pielęgnacja to
warunek zdrowia. STR. 54

Dr Aleksandra
Piotrowska,
psycholog,
odpowiada
na pytania
o różnice
i podobieństwa
w wychowaniu dziewczynek
i chłopców. Przekonuje: walczmy
ze stereotypowym postrzeganiem
płci, bo one po prostu szkodzą
naszym dzieciom. STR. 56

Dr n. med.
Bożena
Kowalska,
ginekolog,
radzi, w jaki
sposób łagodzić
zespół napięcia
przedmiesiączkowego. Wystarczą
proste sztuczki, aby czuć się
lepiej w tym drażliwym okresie:
lekka dieta czy porządne
wysypianie się. STR. 68
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