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Stora boken om barn är oöverträffad när det gäller att beskriva och sprida kunskap om livet som blivande och
nybliven förälder. Denna måste ha-bok för barnfamiljen kommer nu i förminskat format!

Stora boken om barn – det svenska standardverket för barnfamiljer – innehåller den senaste upplagans
uppdateringar och kompletteringar, med andra ord den senaste forskningen och de allra senaste

rekommendationerna om allt från amning till vaccinationer och barnsäkerhet.
Bland nyheterna i senaste upplagan fanns ett nytt avsnitt om fosterdiagnostik med kub-testet (kombinerat

blodprov och så kallat nupp-test) för att spåra kromosomavvikelser, uppdaterad fakta och siffror om
föräldraförsäkringen, nya råd när det gäller amning och barnets skötsel under spädbarnstiden samt ett nytt

avsnitt om "regnbågsfamiljen". Dessutom ett stort antal nya och inspirerande bilder.

Som vanligt innehåller Stora boken om barn:
• Att vänta barn
• Att föda barn

• Barnets första år
• Barn mellan ett och sex år

• Sjukdom, allergi och olycksfall
• Bra att veta (med bland annat familjerätt, konsumenträtt och försäkringar)
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