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Dette er en nyttig håndbok der du får svar på vanlige spørsmål om barnets helse. Boken har en generell
temadel der vanlige sykdommer og ulike hverdagsplager gjennomgås. Du får basiskunnskap om alle
tilstandene med oversikt over tiltak og hvilke medisiner man skal bruke. Boken er ryddig satt opp, inndelt etter
tema slik at det er lett å finne fram.
Her får du svar på de vanligste spørsmål foreldre stiller når barnet er sykt, du finner ut hva som plager barnet,
du får vite hvilke medisiner som bør brukes og hvordan de brukes og du får råd om du bør oppsøke lege eller
ikke. Boken er skrevet av barnelege Betty Kalikstad, ekspert på barn og medisiner. Her får du svar på alle
spørsmål om barnehelse og nyttige råd og tips direkte fra barnelegen.Alt du trenger å vite om barnets helse!All
nyttig informasjon om ulike plager og sykdommer samlet på ett sted!

Når barnet er sykt og kaster opp eller har diaré, bør du forebygge dehydrering. Symptomene på dehydrering
hos barn kan komme fort, men behandlingen er ganske enkel. - Barnemark er veldig vanlig, sier helsesøster
Nina Misvær til Foreldre & Barn. Slik finner du ut om barnemark er grunnen til at barnet ditt klør seg i rumpa.

Rør ut eggeplommene med sukker i en kjele. Skrap ut vaniljekornene fra vaniljestengene og ha kornene i
eggeblandingen. Spe med melk og rør ut maisenna i.
Gulrotkake har sjelden vært bedre enn den blir med denne oppskriften. Alle artikler og legesvar om
symptomer. Her har vi samlet alt innhold om symptomer for deg. Sist publiserte: Barneleddgikt Musepest er
en virussykdom som kan bli overført til mennesker via avføring fra mus. Dette bør du vite før du rengjør hytte
og loft.

