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Bogen om barnet er den uundværlige håndbog om barnet fra undfangelse til skolestart. Bogen giver svar på
de mange spørgsmål, der dukker op under graviditeten, i forbindelse med fødslen, i hverdagen med en nyfødt,
og mens barnet vokser op. Bogen er opdateret med den nyeste viden og indeholder gode råd og praktiske
oplysninger om alt fra barnets pleje og opdragelse til sikkerhed i bilen og vaccinationer. Fra bogen Barnets
udvikling under graviditeten At gøre sig klar til fødslen Det nyfødte barn Den første tid derhjemme Amning

og sovevaner Barnets kost 0-6 år Barnets psykiske og sociale udvikling 0-6 år Børneundersøgelser og
vaccinationer Liste over sygdomme.

 

Lise-Lotte Hergel er speciallæge i almen medicin med egen praksis i Lyngby. Ved siden af sit job som
praktiserende læge skriver hun i Kristeligt Dagblad. Lise-Lotte Hergel er gift og mor til to
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