Vaikų sveikatos priežiūra
Literatūros sąrašas
Dr. Jonas Basanavičius yra rašęs: „Dėl kūdikėlių svaikatos labai yra reikalingas skaidrumas
(čystata). Kūdikėlis turi būti visados gražiai apvalytas, išpraustas ir skaidriais drabužėliais
aprengtas. Per visą pirmą metą reikia juos kasdien trinkti, prausti ir koneskaidriausiai apmazgoti
auseles, nosį ir lupeles; pavalgidinus vėl kiekvieną kartą reikia tuojaus burnelę apmazgoti šaltu
skaidriu vandeniu, idant neliktų ant liežuvio ir lūpų ne biškelio pieno..“ (Naujasis keleivis, Tilžė.
1880).
Apie vaikų sveikatos priežiūrą, problemas ir kitą Lietuvos medicinos biblioteka parengė literatūros
sąrašą. Jame pateikiama literatūra abėcėlės tvarka pagal kalbas (lietuvių, anglų, rusų). Informacija
atrinkta iš bibliotekos el. katalogo.
Straipsnius, knygas ir kitą informaciją galima skaityti vietoje arba skolintis į namus iš bibliotekos
fondų.
Informacijos paieškos subtilybių galite išmokti Lietuvos medicinos bibliotekos rengiamuose kursuose.
Kilus klausimams galite kreiptis: el. paštu klauskite@lmb.lt, tel.: (8~5) 261 73 96
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Медицинская помощь детям в условиях поликлиники : учебное пособия / И.Н. Усов,
Н.А. Гресь, Е.Г. Горбачева. - Минск, 1985. - 318 р.
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здоровья у детей 6 лет на начальном этапе обучения : методические рекомендации /
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