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Nya Barnallergiboken Annika Ortmark Lind boken PDF År 2003 utsågs till Barnallergiåret av Astma- och
allergiförbundet. Anledningen var att man ville rikta uppmärksamheten mot dessa dolda, men stundtals

väldigt besvärliga och ibland även livshotande handikapp. Allergi, astma och eksem hos barn har dessutom
mångdubblats de senaste decennierna, och i dag drabbas uppemot fyrtio procent av alla svenska barn. 



Det här
är en bok skriven ur barnens och föräldrarnas perspektiv. Förutom att ge fakta vill den också ge stöd till alla
de som lider i tysthet. För precis som besvären många gånger kan vara osynliga för en utomstående kan även
känslorna vara det. Som Carl-Johan, 10 år, säger i boken: ”Det syns nog inte att jag blir både ledsen och arg,

för jag blir ledsen inom mig.” En av alla de barn- och föräldraröster som ges utrymme i boken.







Nya
Barnallergiboken ger svar på frågor som: Vad är allergi, astma och eksem? Hur gör man för att må så bra som
möjligt trots sjukdomen? Hur påverkas relationerna i familjen och hur lär man omgivningen att ta rimlig

hänsyn? Hur hanterar man övergången från det trygga livet hemma till livet i förskola och skola; från det lilla
barnet till tonåringen? Vad tror experterna om framtiden?







Annika Ortmark Lind är även författare till boken

Babyliv som kom ut på Albert Bonniers Förlag 2002, och som blivit omtalad som en ny klassiker för
nyblivna föräldrar. Till vardags arbetar hon som journalist med folkhälsa och mat som huvudinriktning. Nya
Barnallergiboken är granskad av med dr, barnläkare Karin Lönnkvist och docent, överläkare Gunilla Hedlin,
båda verksamma på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 







Redan när Barnallergiboken kom ut första gången år 1997

var det en efterlängtad bok som rönte stor uppskattning. Den nu helt omarbetade utgåvan – Nya
Barnallergiboken – är fortfarande den enda i sitt slag,



Ledande experter inom området är garanter för att

boken är fylld med den senast forskningen och kunskapen. 



Marknaden med nya medicinska produktnamn
har exploderat. Den unika listan över mediciner längst bak i boken hjälper läsaren att orientera sig i denna
mångfald.



Användarvänlig struktur med ett separat kapitel för varje sjukdom samt särskilda avsnitt för bland

annat hur familjen påverkas, tonåringars särskilda problem och alternativa metoder.
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