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Just one bottle, how can it hurt?

Apenas um biberão, qual o efeito?
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Just one bottle, how can it hurt?

Apenas um biberão, qual o efeito?

Part 1: How the introduction of bottles in the first few
days can cause problems. Part 2 deals with how one
bottle of formula in the first few days can be harmful.

Parte 1: Como a introdução de biberão nos primeiros dias
pode causar problemas. Parte 2 Abordagem dos prejuízos
do biberão nos primeiros dias

Baby Friendly Initiative University

Iniciativa Universidades Amigas dos Bébés

Baby Friendly Initiative University Standards programme is an
accreditation programme aimed at university departments
responsible for education of midwives, nurse and others health
workers, that ensures qualified health workers supporting
breastfeeding effectively.

A Iniciativa Universidades Amigas dos Bebés é um programa
acreditado, realizado em departamentos responsáveis pela
formação de especialistas em SMO/parteiras, enfermeiros e outros
profissionais de saúde, assegurando competências para apoiar com
sucesso o aleitamento materno

Jack Newman

Jack Newman

Graduated from the University of Toronto medical school in
1970, he is Fellow of the Royal College of Physicians of Canada as
well as Board Certified by the AAP, and worked in Central
America, New Zealand and in South Africa. He founded the first
hospital based breastfeeding clinic in Canada. He has been a
consultant for UNICEF for the Baby Friendly Hospital Initiative. He
worked helping mothers and babies succeed with breastfeeding.
He now works at the Newman Breastfeeding Clinic and at the
Canadian College of Naturopathic Medicine in Toronto. Dr.
Newman has several publications and DVDs translated into
French, Indonesian, Japanese, Spanish and Italian.

Graduado pela escola médica da Universidade de Toronto. É
membro do Royal College of Physicians of Canada e certificado
pela AAP. Exerceu na America Central, Nova Zelândia e Africa do
Sul. Fundou o primeiro hospital-clinica de aleitamento no Canadá.
Foi consultor da UNICEF para a Iniciativa Hospitais Amigos dos
Bebés. Ajudou mães e bebés a obter sucesso no aleitamento.
Exerce atualmente na Newman Breastfeeding Clinic e no Canadian
College of Naturopathic Medicine in Toronto.
É autor de varias publicações e DVD sobre aleitamento, traduzidos
em francês, bahasa indonésia, japonês, espanhol e italiano. Os DVD
são instrumentos de ensino para profissionais e mães.

Cost 10 Euros. Information and pre-registration:
abatista@uevora.pt

Preço 10 Euros. Informações e pré-inscrição:
abatista@uevora.pt

