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Alt om amning Stine Roldgaard Hent PDF Den bedste og mest omfattende behandling af alt omkring amning,
der findes på dansk. En guldgrube af viden om barnepleje for alle kommende og nybagte forældre baseret på
den nyeste forskning og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. ALT om amning af det nyfødte barn - barnets
trivsel - ammeteknik og ammestillinger - amning og familieliv - tips og inspiration til livet med baby -
amning og sex - ammeproblemer - hjælpemidler - amning af større børn - identitet som ammende mor -
ammestop - flaskemadning - amning hvis mor eller barn er syg eller handicappet - faderens indflydelse på
amningen - interviews med Bubber, Stina Ekblad m.fl. - og meget mere. Af Stine Roldgaard, sygeplejerske
med speciale i amning og barselspleje og mor til fem, og Christina Tatarczuk, uddannet ammerådgiver samt

sexolog og parterapeut og mor til syv børn.
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