W tym numerze znajdziecie rady naszych specjalistów:
Dr n. med.
Preeti
Agrawal,
ginekolog,
uspokaja: nie
każde skurcze
świadczą
o tym, że rozpoczyna się poród.
Podpowiada, jak odróżnić
tzw. skurcze przepowiadające
od tych, które zwiastują
akcję porodową. STR. 16

Dr n. med.
Marek Pleskot,
pediatra,
podpowiada
na co zwracać
uwagę podczas
przewijania
i mycia niemowlęcia. Wskazuje
też na niewielkie, lecz
ważne różnice w pielęgnacji
dziewczynki i chłopca. Czy
wiesz, o jakie chodzi? STR. 32

Prof. dr n. med.
Kamil Hozyasz,
pediatra,
wylicza,
jakie przetwory
mleczne są
polecane dla
dzieci. Jogurt czy kefir zawierają
m.in. bakterie kwasu mlekowego,
które zasiedlają jelita,
stanowiąc ważną część układu
odpornościowego. STR. 40

Dr Aleksandra
Piotrowska,
psycholog,
tłumaczy, że im
młodsze dziecko,
tym bardziej
potrzebuje
obecności rodziców tuż obok
siebie. Jedną z sytuacji, kiedy
bezwzględnie powinno znajdować
się cały czas z mamą czy tatą,
jest pobyt w szpitalu. STR. 52
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