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CUVÂNT |NAINTE
|n institu]iile de \nv`]`mânt se predau diverse lucruri interesante din
domenii ca: matematica, biologia, fizica, literatura, etc. Dar, nimeni nu
ne \nva]` cum s` ne comport`m atunci când devenim p`rin]i, cum s`
primim \n familia noastr` un nou venit - bebelu[ul -, cum s` facem fa]`
situa]iilor noi [i cum s` venim \n \ntâmpinarea cerin]elor impuse de
apari]ia unui copil \n via]a noastr`. Lucrarea de fa]` \[i propune s` ofere
atât tinerilor p`rin]i, cât [i celor mai experimenta]i, câteva idei de baz`
privitoare la \ngrijirea [i abordarea din punct de vedere social,
psihologic [i emo]ional a copilului \nc` din primele zile de via]`.
Conf. Dr. Maria Stamatin
Director Medical, Maternitatea „Cuza Vod`“ Ia[i
Venirea pe lume a unui copil este un moment important \n via]a
oric`rei familii care este acompaniat de \ntreb`ri pe care [i le pun
p`rin]ii \n leg`tur` cu cre[terea [i \ngrijirea copilului [i cu modalit`]ile
\n care pot face fa]` nevoilor copilului. Na[terea copilului trebuie s`
reprezinte un moment de bucurie, de speran]` [i de dragoste pentru
orice p`rinte. Pentru a face fa]` \ntreb`rilor pe care p`rin]ii le au este
important ca ace[tia s` se informeze cum pot s` ofere copilului cele
mai bune condi]ii pentru a fi s`n`tos [i fericit, ce pot face p`rin]ii pentru
ca s` r`spund` nevoilor copilului. Ghidul de fa]` \[i propune s` ofere
p`rin]ilor câteva informa]ii utile despre \ngrijirea [i educa]ia timpurie a
nou-n`scutului. A fi p`rinte implic` o responsabilitate special` care
aduce [i recompense extraordinare oferite de copil.
Zâmbetul [i gesturile de iubire ale copilului fa]` de p`rin]i sunt unele
momente dintre cele mai frumoase [i noi, ca p`rin]i, trebuie s`-i oferim
copilului motive pentru aceast` dragoste. Cu timpul, p`rin]ii câ[tig` din
ce \n ce mai mult` \ncredere \n abilit`]ile p`rinte[ti [i \n]elegere fa]` de
nevoile copilului, mai ales atunci când observ`, simte [i ascult` copilul.
Sper`m ca informa]iile prezentate s` fac` mai u[or acest proces de
\nv`]are [i adaptare la noua situa]ie.
Conf. Dr. {tefan Cojocaru
Director Holt România - Filiala Ia[i
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Al`ptarea este un drept al copilului. Este important ca mamele s` fie
con[tiente de beneficiile majore ale al`pt`rii atât pentru s`n`tatea
fizic` [i psihic` a nou-n`scutului cât [i pentru a lor.
Acest material este rezultatul muncii de echip` a partenerilor din
sectorul guvernamental [i cel neguvernamental [i face parte din
interven]iile specifice pentru implementarea Strategiei Na]ionale \n
domeniul promov`rii al`pt`rii 2003-2012.
Programele pe care UNICEF le implementeaz` \n România au rolul
de a r`spunde nevoii de \nt`rire a capacit`]ii familiei de a cre[te
copilul, ajutând la dezvoltarea abilit`]ilor parentale [i la
\mbun`t`]irea cuno[tin]elor privind \ngrijirea timpurie a copilului.
Sper`m ca prin acest material s` venim \n \ntâmpinarea nevoilor
tinerelor mame, [i a p`rin]ilor \n general, [i s` r`spundem
\ntreb`rilor lor legate de \ngrijirea [i dezvoltarea copilului, s` ajut`m
\ntreaga familie s` se bucure de venirea unui copil pe lume.

Pierre Poupard
Reprezentant UNICEF
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ASISTENTUL SOCIAL DIN MATERNITATE
Ce este asisten]a social`?
Asisten]a social` este activitatea profesional` de ajutorare a oamenilor,
grupurilor sau comunit`]ilor pentru a-[i reface sau m`ri capacitatea lor
de func]ionare social` existent` [i de a crea condi]ii (de c`tre societate)
care s` favorizeze acest scop. Nu este numai o disciplin` [i o activitate,
ci [i o metod` [i o practic`.
Na[terea unui copil reprezint` un eveniment care provoac` schimb`ri
\n via]a mamei/p`rin]ilor, \n rela]iile de cuplu, \n familie. Situa]iile noi,
uneori dificile, de natur` emo]ional`, familial`, financiar`, \ntâmpinate
de p`rin]i pot fi identificate de asisten]ii sociali, \n scopul sprijinirii
acestora [i dep`[irii lor.
Asisten]a social` poate s` ajute oamenii sa-[i m`reasc` capacitatea de
rezolvare a problemelor care i-au f`cut dependen]i [i s` ob]in`
resursele de care au nevoie, facilitând interac]iunea dintre om [i mediul
s`u social.
Cine este [i care este rolul asistentului social?
Asistentul social este acea persoan` calificat` care ofer` servicii sociale
individului, familiei, grupului, comunit`]ii, organiza]iei, societ`]ii \n
ansamblu.
Asistentul social este acela care ofer` servicii de consiliere, informa]ii,
sprijin moral, solu]ii alternative valabile [i potrivite fiec`rei situa]ii \n
parte.
Informa]iile oferite de asistentul social se refer` la probleme de
legisla]ie, drepturile femeii \n perioada de maternitate, metode de
prevenire a sarcinii, educa]ie pentru s`n`tate precum [i orice alte
informa]ii, care pot fi utile \n rezolvarea problemelor.
Rolul asistentului social este de a conecta persoana/familia aflat` \n
dificultate la resursele comunitare \n vederea ob]inerii sprijinului
necesar. De multe ori, asistentul social este liantul \ntre p`rinte [i
mediul s`u familial sau chiar comunitatea din care face parte.
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Asistentul social poate sprijini p`rintele s` beneficieze de anumite
servicii ale unor organiza]ii, institu]ii \n domeniu.
|n maternitate asistentul social ofer` informa]ii [i modereaz`
\ntâlnirile mamelor/p`rin]ilor care au ca scop dezvoltarea abilit`]ilor
p`rinte[ti.
Sintetizând, asistentul social din cadrul maternit`]ii:
 ofer` sprijin moral \n dep`[irea situa]iilor dificile determinate
de o sarcin` nedorit`/neplanificat`,
 ofer` consiliere;
 acord` sus]inere \n realizarea planului de viitor pentru p`rinte
[i copil;
 ajut` p`rintele s` identifice resurse pentru dep`[irea situa]iei
de criz`;
 informeaz` cu privire la alternativele existente privind
protec]ia social` a mamei [i copilului,
 ofer` \n]elegere [i sprijin \n vederea medierii eventualelor
conflicte \ntre p`rin]i/familie;
 informeaz` [i sus]ine p`rintele \n vederea ob]inerii drepturilor
legale;
 colaboreaz` cu speciali[ti din alte domenii [i \ndrum`
p`rintele spre alte servicii specializate;
 ofer` informa]ii cu privire la planificarea familial`;
 organizeaz` [i modereaz` cursuri pentru p`rin]i care au ca
scop dezvoltarea abilit`]ilor p`rinte[ti.
La aceste cursuri po]i \nv`]a lucruri folositoare pe care po]i s` le
aplici \n educa]ia copilului t`u.
Asistentul social se confrunt` deseori cu situa]ii disperate - tinere
alungate de propria familie sau de partener doar pentru faptul c`
sunt \ns`rcinate, p`rin]i afla]i \n imposibilitate de a-[i cre[te copilul,
viitoare mame speriate de responsabilitatea \ngrijirii [i educ`rii unui
copil, etc.
Toate acestea reflect` importan]a care ]i se acord` pentru ceea ce
e[ti: o mam` deosebit` care \[i iube[te copilul. Ajutorul din partea
asistentului social este menit s` te sprijine pentru a avea acces la
servicii [i s` reu[e[ti s` cre[ti un copil minunat.
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Când ne adres`m asistentului social?
Orice femeie \ns`rcinat` sau orice mam` poate solicita sprijinul unui
asistent social dac` se afl` \n una din urm`toarele situa]ii:
 este minor`;
 este singur`;
 este lipsit` de ad`post;
 este lipsit` de orice venit;
 familia nu o \n]elege [i refuz` s` o ajute;
 familia nu are posibilitatea s` o ajute;
 nu are un plan de viitor pentru ea [i pentru copil;
 nu are acte sau nu [tie cum s` ob]in` certificatul de na[tere al
copilului;
 are probleme medicale;
 nu [tie cum s` ob]in` drepturile b`ne[ti care se cuvin mamei [i
copilului;
 nu [tie cum s` creasc` copilul sau vrea s` afle mai multe despre
acest lucru;
 dore[te s` participe la un curs de dezvoltare a abilit`]ilor
p`rinte[ti.
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P~RIN}I {I COPII
Motto: „To]i copiii sunt minuna]i atunci când sunt iubi]i“.
A fi p`rinte este, poate, cea mai r`spl`tit` [i \ncânt`toare meserie pe
care o poate avea cineva pe parcursul vie]ii sale. |n acela[i timp este [i
una dintre cele mai importante, provocatoare, dificile, [i stresante
activit`]i pe care o persoan` le va avea vreodat`. Pentru unii, a fi
p`rinte este \nc` o carier`. {i acest lucru nu este nou [i nici r`u.
Rolul de p`rinte este un amestec de bucurii [i fr`mânt`ri. Nu devenim
exper]i \n acest domeniu prin simpla calitate de a fi p`rin]i. Exist` multe
lucruri pe care nu le [tim [i nimeni nu poate pretinde c` de]ine toate
r`spunsurile la problemele legate de cre[terea copiilor. Nici un p`rinte
sau „specialist“ nu le are.
P`rin]ii trebuie s` vin` mereu \n \ntâmpinarea nevoilor de dezvoltare
ale copilului, trebuie s`-i permit` copilului s` cear` ceea ce are nevoie
pentru ca acesta s` capete \ncredere \n el \nsu[i, \n oameni [i \n via]`.
Destinul [i viitorul copiilor st` \n mânile p`rin]ilor. Pentru copiii lor,
p`rin]ii sunt asemenea lui Dumnezeu. Ei au puterea s` creasc` sau s`
limiteze, prin tot ceea ce fac, poten]ialul \nn`scut al copilului.
|n societatea de azi cre[terea unui copil nu mai poate fi l`sat` pe seama
„instinctului matern“. Tat`l [i mama, trebuie s` fie con[tien]i c`
misiunea de p`rin]i este cea mai important` din cadrul existen]ei
fiec`ruia dintre noi.
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NOU-N~SCUTUL |N FAMILIE
Ce se \ntâmpl` când ajungem cu copilul acas`?
Un copil a venit \n via]a dumneavoastr`. O nou` persoan` locuie[te la
dumneavoastr` \n cas`. Este o persoan` nou` [i preten]ioas` care, de[i
este mic`, acapareaz` \ntreaga cas`.
A avea grij` de un copil este o munc` grea. Secretul este \mp`r]irea
adecvat` a timpului [i a responsabilit`]ilor de c`tre p`rin]ii. Atunci când
ve]i \nv`]a s` v` \mp`r]i]i timpul \n func]ie de bebelu[, s` v` ordona]i
responsabilit`]ile \n ordinea priorit`]ilor, ve]i descoperi c` totul devine
mult mai u[or.
Dup` na[terea copilului, aproape orice p`rinte se confrunt` cu o
realitate [ocant`: „Sunt p`rinte! Via]a mea s-a schimbat pentru
totdeauna“. Prin aceste schimb`ri trec majoritatea proaspe]ilor p`rin]i.
Ele sunt perfect normale!
Mul]i p`rin]i tr`iesc emo]ii diferite, confuze, uneori conflictuale. Se simt
mândri [i puternici c` au adus pe lume o via]` nou`, dar \n acela[i timp
e posibil s` se simt` neajutora]i c` nu pot satisface toate nevoile
bebelu[ului, c` apar noi responsabilit`]i fizice [i financiare.
Bebelu[ii schimb` totul. Vie]ile dumneavoastr` vor fi diferite acum, dar
mai bune.
Petrecerea timpului singur cu bebelu[ul v` poate speria la \nceput.
|ncepe]i prin a-l ]ine \n bra]e, privi]i-l \n ochi [i vorbi]i cu el. Cu cât ve]i
ajunge s`-l cunoa[te]i mai bine, cu atât ve]i aprecia mai mult timpul
petrecut \mpreun`.
M`micile [i t`ticii sunt \n egal` m`sur` importan]i pentru copil. Poate
fi dificil pentru unii t`tici s`-[i arate afec]iunea [i dragostea pentru
copil. A-l ]ine \n bra]e, a-l s`ruta, a-l \mbra]i[a, a-l hr`ni, a-i vorbi, a-i
face baie, a v` juca, sunt tot atâtea modalit`]i de a v` ar`ta
sentimentele. Aceste ac]iuni construiesc o rela]ie s`n`toas` [i de
\ncredere cu copilul.
Unele mame consider` c` partenerii lor nu trebuie implica]i \n \ngrijirea
copilului deoarece aceasta este „meseria“ lor. M`mica poate crede c`
a fi o „mam` bun`“ \nseamn` s` le fac` ea pe toate. Este adev`rat
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faptul c` \n cre[terea [i \ngrijirea copiilor mama de]ine „partea
leului“, prin rela]ia care se formeaz` \ntre ea [i copil din perioada
prenatal` [i care se dezvolt` [i se \nt`re[te dup` na[terea copilului.
Mama prin prezen]a ei satisface nevoile de baz` ale copilului,
calmeaz` tesiunile [i ofer` siguran]`. Dar, nimeni nu poate cre[te un
copil f`r` ajutor, iar primul pe care ar trebui s` te bazezi este
partenerul t`u.
Tat`l trebuie antrenat \n activit`]ile de cre[tere [i \ngrijire ale noun`scutului. Exceptând al`ptarea copilului, toate celelalte nevoi pe
care le satisface mama pot fi \ndeplinite de tat`. Tat`l poate lua
efectiv locul mamei.
Pe lâng` iubire, tat`l trebuie s` ofere un sprijin so]iei. El este
garantul unei anumite siguran]e \n cadrul cuplului. Tat`l contribuie
la dezvoltarea personalit`]ii copilului.
|n zilele noastre rolul b`rba]ilor \n cre[terea [i \ngrijirea copiilor
devine tot mai important \n condi]iile \n care un num`r tot mai mare
de femei lucreaz` [i se impune \mp`r]irea echitabil` a
responsabilit`]ilor. Mul]i t`tici poate ar vrea s` se implice \ns` nu
[tiu cum [i de aceea au nevoie de \ncurajare deoarece acest lucru
aduce beneficii familiei [i mai ales copilului mic. Unele m`mici pot
avea a[tept`ri prea mari sau \i pot face s` cread` c` ei nu vor fi
niciodat` la fel de pricepu]i \n aceast` „meserie“. Studiile arat` c`,
copiii au mai multe rezultate pozitive atunci când t`ticii sunt
implica]i \n cre[terea, \ngrijirea [i \ndrumarea acestora. Ace[ti copii
au rezultate bune la [coal`, sunt mai genero[i [i mai \ncrez`tori [i
stabilesc mai u[or rela]ii cu oamenii din jur.
Nu exist` o metod` unic` de cre[tere [i \ngrijire a copilului, acestea
putând fi diferite, dar important este ca metoda folosit` s`
corespund` nevoilor copilului. Exist` multe alte persoane \n afara
p`rin]ilor care sunt importante \n via]a copilului dumneavoastr`.
Iat` câteva:
Fra]ii [i surorile
Poate dura un timp pân` când fra]ii [i surorile mai mari s` se
obi[nuiasc` cu un nou copil. Când v` \ntoarce]i de la maternitate,
aduce]i-v` aminte c` acas` sunte]i a[teptat` de un copil. |mbr`]i[a]i-

14

Ghidul tinerelor mame

v` copilul mai mare, bucura]i-v` c` \l reg`si]i [i \ntreba]i-l ce a mai f`cut
\n zilele cât a]i lipsit.
Deoarece bebelu[ii necesit` mult` \ngrijire, unii copii pot avea impresia
c` nu v` mai r`mâne suficient timp pentru ei. O bun` metod` de a
petrece momente speciale cu copiii mai mari este implicarea acestora
\n \ngrijirea bebelu[ului. Ace[tia \i pot schimba scutecele, \i pot cânta,
\i pot vorbi. Urm`ri]i-v` copiii atunci când sunt \mpreun`. Ajuta]i-i s`
\n]eleag` cum s` se joace cu bebelu[ul [i l`uda]i-i atunci când \i acord`
aten]ie. Este normal pentru copii s` fie sup`ra]i de schimbarea
petrecut` \n familie, \n special dac` sunt mai mici de cinci ani. Ave]i
grij` ca familia [i prietenii s` acorde suficient` aten]ie [i copilului mai
mare.
Bunicii
Bunicii sunt gata s`-[i ofere ajutorul [i sfaturile privind cre[terea [i
\ngrijirea copilului. Câteodat` \ns` este greu pentru bunici s`-[i vad`
propriul copil devenit p`rinte [i s-ar putea s` primi]i mai multe sfaturi
decât dori]i. Depinde de dumneavoastr` [i de partener s` decide]i ce
este mai bine pentru copil.
Contactarea medicului de familie
Este foarte important` contactarea medicului de familie imediat ce v-a]i
dat seama c` a[tepta]i un copil. |ngrijirea femeii gravide are un rol
mare; exemplific`m doar cu aten]ia care trebuie acordat` copilului \nc`
nen`scut, cu alimenta]ia, gimnastica, stilul de via]` al mamei, cu
preg`tirea sânilor pentru al`ptare.
Dup` na[tere, medicul de familie va supraveghea dezvoltarea noun`scutului [i v` va da sfaturi privind alimenta]ia, igiena, sfaturi
generale despre \ngrijirea s`n`toas` a copilului. Tot medicul de familie
va asigura vaccinarea copilului [i urm`rirea st`rii lui de s`n`tate.
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MAMA SINGUR~
|n societate sunt diferite tipuri de familii cu copii:
 mama - tat`l - copilul/copiii;
 mama - tat`l - copilul/copiii - bunicii;
 mama - copilul/copiii;
 mama - copilul/copiii - bunicii;
 tat`l - copilul/copiii;
 tat`l - copilul/copiii - bunicii;
 bunicii - copilul/copiii, etc.
|nainte de toate \nv`]a]i s` v` respecta]i \n rolul dumneavoastr` de
mam`. Copiii au nevoie de adul]i care s` investeasc` timp [i energie
pentru ei. Un p`rinte iubitor, grijuliu [i implicat reprezint` cea mai
important` persoan` din via]a copilului.
|nv`]a]i s` cere]i ajutorul. Uneori, a cere ajutorul, mai ales de la o
persoan` necunoscut`, poate p`rea straniu [i stânjenitor. Pute]i \ncepe
oricând, pentru c` ve]i avea nevoie de ajutor \n diverse situa]ii: s` face]i
un du[, s` dormi]i un pic mai mult ca de obicei, s` ie[i]i \n ora[, s` ave]i
un pic de timp liber pentru dumneavoastr`, etc. Va fi greu doar pân`
când ve]i \nv`]a s` cere]i ajutorul [i o s` v` bucura]i când \l ve]i ob]ine.
Pute]i apela la cuno[tin]e, prieteni, al]i p`rin]i sau la o alt` persoan`
apropiat` pentru supravegherea copilului. Acest lucru vi se cuvine, \l
merita]i [i nu trebuie s` v` sim]i]i stânjenit` pentru ajutorul pe care \l
solicita]i. |n plus, ve]i g`si cu siguran]` o modalitate de a v` revan[a.
Evita]i izolarea, discuta]i cu alte mame! |ntâlni]i-v` cu mame tinere, cu
persoane care au tr`it o experien]` similar` cu a dumneavoastr`, [i
care v` vor \n]elege imediat. C`uta]i compania altor p`rin]i cu copii
mici \n parc sau acas`, deoarece pute]i \nv`]a unii de la al]ii. V` pute]i
oferi reciproc sfaturi [i sprijin când ave]i \ngrijor`ri legate de copil.
Poate c` ceilal]i p`rin]i cunosc mici trucuri despre cum s`-i fac` s`
\nceteze s` plâng` sau s` m`nânce mai u[or. |ntreba]i-i! Ei sunt ca [i
voi: au \nv`]at multe [i le place s` vorbeasc` despre copilul lor.
O idee bun` este s` frecventa]i diferite cursuri pentru tinerele mame/
p`rin]i. V` ve]i sim]i mai bine [i mai sigur` de dumneavoastr`. Vorbi]i
cu o mam` cu experien]` sau cu moderatorul cursului, cump`ra]i
/\mprumuta]i [i citi]i c`r]i, bro[uri, reviste cu informa]ii despre
cre[terea [i \ngrijirea copiilor.
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|ntocmi]i un plan de ac]iuni pentru diverse situa]ii; \n caz de
\mboln`vire a copilului este bine s` ave]i la \ndemân` adrese, nume,
telefoane ale persoanelor care v-ar putea ajuta, primul lucru pe care
trebuie s`-l face]i, al doilea ...
Petrece]i pu]in timp \n compania unui prieten. Vorbi]i despre
problemele care v` apas` [i ce a]i putea face pentru rezolvarea lor.
Gândi]i-v` la planuri de viitor: lucruri noi pe care le pute]i face, locuri
de munc` pe care le pute]i ob]ine, activit`]i care v-ar face pl`cere s`
le practica]i.
Se poate \ntâmpla s` gândi]i c` nu sunte]i prea str`lucit` ca mam`,
sau chiar s` vi se spun` acest lucru. Nu este adev`rat!
Decizia de a na[te copilul a fost cea mai bun` decizie a
dumneavoastr`. Dragostea v` va ajuta s` dep`[i]i problemele.
Copilul are nevoie de dumneavoastr`.
Fi]i deschise la noi cuno[tin]e, nu refuza]i mâna \ntins` de un b`rbat.
Acum sunte]i mai puternic` [i alege]i dup` alte criterii. Poate,
partenerul va fi un bun prieten sau un tat` grijuliu pentru copilul
dumneavoastr`.
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AL~PTAREA
Alimenta]ia la sân (al`ptarea) constituie un mijloc optim de a asigura
sugarilor hrana ideal` pentru o cre[tere [i dezvoltare normal`. Se
recomand` ca laptele mamei s` fie singurul aliment \n primele 6 luni,
iar \n]`rcarea s` vin` dup` vârsta de 18 luni; Organiza]ia Mondial` a
S`n`t`]ii recomand` al`ptarea „pân` la doi ani [i peste“.
|n general, copiii alimenta]i la sân sunt mai bine dezvolta]i, sunt
echilibra]i din punct de vedere afectiv, sunt mai lega]i de mam`, de
familie, au o mult mai bun` rezisten]` fa]` de boli ale pl`mânilor, ale
urechilor, ale intestinelor.
Practic toate femeile pot al`pta, cazurile \n care mama nu are lapte fiind
foarte rare. Anesteziile, administrarea de tranchilizante puternice,
travaliul prelungit, interven]iile chirurgicale [i alte cauze de stres, de
disconfort sau de oboseal` ale mamei pot \ntârzia debutul lacta]iei. Cel
mai bun mijloc de stimulare a lacta]iei este al`ptarea la cererea noun`scutului, zi [i noapte, de câte ori celui mic \i este foame.
Este important` punerea corect` a nou-n`scutului la sân, ceea ce are
un rol \nsemnat \n prevenirea irita]iilor [i ulcera]iilor mamelonului, precum [i a angorj`rii sânilor, adic` a umplerii excesive cu lapte a sânilor.
Primul lapte, numit colostru, are o importan]` deosebit` pentru
hr`nirea [i s`n`tatea nou-n`scutului, dat fiind con]inutul s`u ridicat \n
proteine, \n vitamine liposolubile [i anticorpi. Acesta este cel care
asigur` prima imunizare a nou-n`scutului.
|n condi]ii normale, sugarul nu are nevoie nici de ap`, nici de alt` hran`
\n timpul primelor 6 luni de via]`. „Al`ptarea exclusiv`“, cum este
denumit` aceast` modalitate de hr`nire a copilului mai mic de 6 luni,
ofer` toate substan]ele nutritive, vitaminele, caloriile necesare, precum
[i protec]ie \mpotriva multor infec]ii. Pe vreme canicular`, este indicat
ca mama s` bea mult` ap`/infuzii de plante/sucuri f`cute \n cas` pentru
a asigura [i hidratarea sugarului.
Avantajele alimenta]iei la sân
Laptele matern con]ine numero[i factori cu rol protector \mpotriva
infec]iilor [i alergiilor.
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Laptele matern este, practic, steril bacteriologic (nu con]ine microbi)
[i furnizeaz` toat` cantitatea de vitamine, enzime, factori de ap`rare.
Alimenta]ia la sân consolideaz` leg`tura dintre mam` [i copil.
Al`ptarea creeaz` \ntre mam` [i copil o stare afectiv` care
contribuie la buna dezvoltare psihomotorie a copilului.
Cantitatea de lapte cre[te \n cursul al`pt`rii [i devine pe deplin
concordant` cu nevoile sugarului, mai ales atunci când al`ptarea se
face la cerere, f`r` \ngr`direa impus` de un anume orar.
Din punct de vedere practic, al`ptarea aduce o economie foarte
mare de timp fiindc` nu este nevoie s` se spele [i sterilizeze
biberoanele, s` se prepare lapte praf cu concentra]ia corect`, s` se
\nc`lzeasc` laptele din frigider. Evident, al`ptarea constituie [i o
economie de bani care, altfel, ar trebui cheltui]i pe preparate de
lapte praf speciale pentru sugari, biberoane, detergen]i, ap`, energie
electric` etc.
Al`ptarea ajut` la retrac]ia uterului [i revenirea lui mai rapid` la
normal; de asemenea, unele studii arat` c` alimenta]ia la sân scade
riscul mamei de a face cancer de sân sau de ovar.
Se pare c` datorit` faptului c` sugarii alimenta]i la sân \[i folosesc
mai mult mu[chii maxilari, ei au o dezvoltare dentar` mai bun`
decât copiii alimenta]i cu biberonul.
Igiena al`pt`rii
Suptul este un act reflex, care d` satisfac]ie mamei [i copilului;
pentru succesul al`ptarii, trebuie asigurate urm`toarele:
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instruirea mamei, chiar a \ntregii familii, privind tehnica
al`pt`rii [i beneficiile acesteia;
preg`tirea pentru al`ptare \nainte de trezirea copilului;
asigurarea unei pozi]ii comode a mamei \n timpul al`pt`rii;
evitarea ungerii sânilor cu orice fel de medicament; dac` apar
fisuri ale mameloanelor, se va schimba pozi]ia copilului la sân,
urm`rind ca aceasta s` fie corect` (gura sugarului s` cuprind`
toat` areola, nu numai mamelonul!) [i se va unge mamelonul
cu propriul lapte;
sunt contraindicate vizitele [i discu]iile cu mama \n timpul
al`pt`rii;
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mirosurile puternice, inclusiv deodorantele sau parfumurile,
influen]eaz` nefavorabil al`ptarea;
hr`nirea mamei este de dorit s` fie s`n`toas`; toate legumele,
fructele, bine\n]eles proaspete, lactatele, uleiurile variate, carnea
sunt binevenite; copila[ul este obi[nuit \nc` din via]a lui
intrauterin` cu gusturi [i mirosuri pe care le-a avut lichidul
amniotic (de usturoi, ceap`, varz` [i altele), deci ele pot fi
mâncate [i \n timpul al`pt`rii; este bine s` se renun]e la mezeluri,
conserve preparate cu substan]e chimice, b`uturi carbogazoase,
mai ales la cele cu ingrediente „identic naturale“.

Eficien]a al`pt`rii este maxim` când sugarul este fl`mând, \n stare de
veghe, este curat [i are o pozi]ie comod` \n timpul suptului. Mama
poate al`pta \n pozi]ie culcat` pe partea sânului din care suge copilul
sau \n pozi]ie [ezând`, pe un scaun cu sp`tar \nalt, vertical, [i cu un
suport pentru piciorul din partea sânului din care al`pteaz`. Igiena
mâinilor, a lenjeriei, a locuin]ei, contribuie la profilaxia infec]iilor
digestive, care sunt frecvente la sugari. Este de dorit a al`pta dintr-un
singur sân la un supt, alternativ la fiecare mas`, pentru a asigura
golirea complet` a sânilor. Este acceptat` folosirea unui sutien de
bumbac, schimbat zilnic sau de dou` ori pe zi.
Copilul va fi alimentat f`r` orar, inclusiv \n timpul nop]ii. Astfel copilul
este hr`nit corespunz`tor. Suptul frecvent, mai ales cel de noapte,
reprezint` principalul stimul al secre]iei lactate.
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CE TREBUIE S~ {TIE MAMELE PRIVIND
|NGRIJIREA SUGARULUI
Primele s`pt`mâni din via]a unui copil pot p`rea un vârtej de
experien]e [i sentimente noi. Ave]i o mul]ime de lucruri de \nv`]at: cum
s` hr`ni]i [i s` \ngriji]i copilul, cum s`-l \mbr`ca]i, ce-i place [i ce nu-i
place.
Vaccinarea
Vaccinarea protejeaz` copiii \mpotriva mai multor boli grave. Copilul
este imunizat prin vaccinuri administrate injectabil sau pe gur`. Un
copil nevaccinat este expus unui risc mare de \mboln`vire grav`.
Graficul vaccin`rilor obligatorii [i gratuite ale sugarilor
Vârsta

Profilaxia bolilor

Primele zile de la na[tere

tuberculoz` [i hepatit` B

2 luni

difterie, tetanos, tuse convulsiv`,
poliomielit`, hepatit` B

4 luni

difterie, tetanos, tuse convulsiv`,
poliomielit`

6 luni

difterie, tetanos, tuse convulsiv`,
poliomielit`, hep. B

12 luni

difterie, tetanos, tuse convulsiv`,
poliomielit`

La

cel pu]in o lun` dup` vaccinarea de la un an, se face vaccinul contra
rujeolei, rubeolei, oreionului.
La dorin]a dumneavoastr`, dup` ce a]i fost am`nun]it informa]i de
medicul de familie, se pot face [i alte vaccinuri, \nc` neobligatorii \n
România (antivaricelos, antigripal, antihaemophilus influenzae).
Al`ptarea reprezint` o imunizare natural` \mpotriva multor boli de care
mama a suferit. O parte din rezisten]a mamei la boli este transmis`
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copilului prin laptele supt de acesta [i \n special prin laptele gros,
g`lbui (numit colostru) secretat \n primele zile dup` na[tere.
Vaccinarea nu sufer` \ntârziere. Toate vaccin`rile trebuie s` fie
f`cute complet \n primele 13-14 luni de via]` ale copilului. Dac`,
dintr-un motiv oarecare, un copil nu a fost vaccinat \n perioada
optim`, vaccin`rile pot fi recuperate.
Dup` vaccinare, copilul poate avea febr` (de obicei sub 39 de grade)
sau i se poate \nro[i [i umfla locul injec]iei care este dureros. Ca [i
atunci când este bolnav, copilul va fi hr`nit normal, respectându-i
eventuala inapeten]` [i asigurându-i nevoia crescut` de lichide
(al`ptare la cerere, oferire de ap` - ne\ndulcit`! - celor \n]`rca]i), va
fi \mb`iat, poate fi scos la plimbare dac` nu are temperatura peste
38 grade.
Somnul
Ve]i observa c` nou-n`scutul doarme \n cea mai mare parte din zi [i
din noapte, cu pauze \n care plânge (atât noaptea, cât [i ziua) cerând
astfel mâncare, s` fie schimbat, s` i se dea aten]ie. Nop]ile
nedormite sunt inevitabile \n cursul primelor s`pt`mâni, când
copilul se adapteaz` la noua via]`. Mamele accept` cu drag acest
program, dar lipsa de somn poate duce la oboseal` extrem`. De
aceea, profita]i de orice moment lini[tit din timpul zilei [i dormi]i \n
loc s` \ncerca]i s` rezolva]i toate celelalte problemele casnice (unde
pute]i fi ajutat` de o rud` sau de prieteni).
O \ntrebare pe care o pun de multe ori p`rin]ii este cât de mult
trebuie s` doarm` sugarul? Singurul care va da r`spuns la aceast`
\ntrebare este chiar copila[ul. Unii au nevoie s` doarm` mai mult,
al]ii mai pu]in. Atâta timp cât cel mic suge viguros, zâmbe[te [i d`
toate semnalele c` „se simte bine“, dup` ce a fost plimbat mult \n
aer liber [i locuie[te \ntr-o \nc`pere cu temperatur` [i umiditate
potrivite (feri]i-l de temperaturi mai mari de 22 de grade!), l`sa]i-l s`
hot`rasc` singur cât timp doarme. Chiar dac` [ti]i c` este bine s`
sug` [i \n timpul nop]ii, dar el nu v` cere acest lucru, nu-l trezi]i!
Atunci când \i va fi foame o s` v` anun]e!
Majoritatea sugarilor dorm \n primele s`pt`mâni de via]` de la un
supt la cel`lalt. Exist` \ns` [i copila[i care sunt treji mai mult timp [i
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asta nu datorit` unei probleme, ci fiindc` `sta este felul lor de a fi. Dac`
ave]i un asemenea copil, nu trebuie s` lua]i m`suri speciale (s`-i da]i
medicamente sau cine [tie ce ceaiuri) pentru a-l face s` doarm` mai
mult decât simte el c` are nevoie. Dup` aproximativ 5 s`pt`mâni se va
obi[nui cu o perioad` mai \ndelungat` de somn nocturn [i se va culca
mai devreme. O s` vede]i c` \[i va face un orar special, al lui, de somn
[i veghe.
Mul]i sugari se obi[nuiesc repede cu ideea c` dup` mese sunt pu[i \n
pat [i adorm imediat. Senza]ia de stomac plin va fi deseori suficient`
pentru a-l adormi pe sugarul mul]umit. Gâdilatul, chicotelile [i joaca nu
\l vor ajuta s` adoarm`; are nevoie de o perioad` de lini[te, \n bra]ele
dumneavoastr`, pentru a se sim]i relaxat [i \n siguran]`. Pe de alt`
parte, mul]i copii devin mai activi dup` ce m`nânc`. Este bine ca
sugarii s` fie obi[nui]i s` doarm` singuri \n patul lor.
Sugarul mic are uneori nevoie de ajutor pentru a adormi. Pute]i s`-l
leg`na]i cu blânde]e, f`r` a-l zdruncina, s`-l scoate]i la aer, s`-i cânta]i,
s`-l l`sa]i s`-[i sug` degetele. |ncerca]i \ns` s` nu leg`na]i copilul \n
bra]e de fiecare dat` când se culc`; aceasta poate determina refuzul de
a se culca \n patul lui.
|ncerca]i s` stabili]i o rutin` \nainte de somnul de noapte, care s`
includ` baia, schimbatul \n hainele pentru noapte, masa, joaca,
dezmierdatul [i apoi culcarea \n p`tu] [i ve]i fi ferit` de multe probleme
mai târziu. De la aproximativ 6 luni, bebelu[ul se va \mbia la somn mult
mai bucuros dac` toat` preg`tirea culc`rii se desf`[oar` la fel \n fiecare
sear`, deoarece copila[ilor le plac ritualurile [i rutina; nu le plac
schimb`rile bru[te.
Pe spate sau pe burt`? Majoritatea sugarilor se simt mai bine [i dorm
confortabil dac` sunt culca]i pe burt`. Cercet`rile arat` \ns` c` unele
accidente grave se petrec \n timpul somnului pe burt`; de aceea se
recomand` ca sugarul, mai ales cel mic, s` fie continuu supravegheat
dac` doarme \n aceast` pozi]ie. Pe o parte, cu un sprijin \n spate, este
mult mai s`n`tos. Prejudecata care spune c` se turte[te capul când
copilul doarme pe o parte trebuie comb`tut` energic! De fapt,
deform`rile craniului apar dac` sugarul nu a primit suficient` vitamina
D, aceea care previne rahitismul. De cele mai multe ori, copilul \[i alege
singur pozi]ia pentru somn, iar dup` 6 luni se rote[te pân` când ajunge
\n locul [i pe partea preferat`.
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Cel pu]in pân` la vârsta de 2 ani, nu are nevoie de pern` sub cap; ea
poate contribui la unele deform`ri ale coloanei vertebrale sau foarte grav - poate sufoca un sugar mic. Din primele zile de via]`,
pentru s`n`tatea copila[ului, este bine s` doarm` cu capul
descoperit, dac` \n camer` sunt 20-23 de grade C.
Nu fuma]i \n preajma copilului (bine ar fi s` n-o face]i deloc!) [i feri]i-l
de fumul altora!
Sugarul poate fi culcat \ntr-o camer` separat` de cea a p`rin]ilor
\ncepând din primele zile de via]`, cu u[ile deschise, astfel \ncât s`
fie auzit când d` semne de nelini[te sau \[i cere hrana. Este s`n`tos,
bine\n]eles, [i \n aceea[i camer` cu p`rin]ii, \n col]ul amenajat
pentru el, dar este de dorit s` nu fie obi[nuit s`-[i petreac` somnul
chiar \n patul p`rin]ilor. Exist` [i excep]ii: al`ptarea la cererea
sugarului, mai ales când este vorba de gemeni, este mult mai
comod` dac` mama \i are aproape. De asemenea, când copilul este
agitat, când are a[a-zisele „colici“ (manifest`ri zgomotoase ale unei
nemul]umiri a sugarului pe care nu o \n]elegem) este bine s`
doarm` pe pieptul mamei.
Copilului, \nc` din primele zile de via]`, \i face bine s` fie scos la
plimbare cât mai mult timp posibil sau m`car s` fie ]inut \n curte, pe
balcon, pe teras`, cel pu]in \n fa]a unui geam larg deschis, mai ales
\n timpul zilei, când temperatura de afar` este mai mare de minus
10 grade C; pe timp canicular, evita]i orele de pr\nz [i mai ales b`taia
direct` a soarelui. Aerul liber, cât mai pu]in poluat, vântul \l lini[tesc,
\i cresc rezisten]a la \mboln`viri, \i fac poft` de mâncare.
Mesele de noapte sunt benefice pentru copilul hr`nit la sân. Ele \l satisfac pe cel mic [i v` cresc secre]ia lactat`. Dac`, din motive temeinice, sugarul nu poate fi al`ptat, da]i-i biberonul de sear` f`r` a-l l`sa
s` adoarm` cu tetina \n gur`; suferin]e uneori foarte mari ale din]ilor
copilului se trag din acest obicei nes`n`tos al unor familii. Eventual,
dac` \i face pl`cere, oferi]i-i o suzet` pe care o pute]i retrage dup` ce
micu]ul a]ipe[te. Este de dorit ca sugarul, chiar cel mic, s` \nve]e s`
doarm` singur [i s` nu se bazeze pe supt pentru a se relaxa; doar
suptul la sân, indiferent de or` [i de durat`, este de acceptat.
Dac` se treze[te \n timpul nop]ii [i plânge, verifica]i dac` nu trebuie
schimbat de scutec sau dac` nu \i este foame. Dac` el continu` s`
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plâng` [i dup` ce a fost schimbat [i hr`nit, \ncerca]i s`-l lini[ti]i,
mângâindu-l u[or pe spate. Nu l`sa]i copilul s` plâng`! Plânsul
sugarului nu este niciodat` „r`sf`]“; este dovada unei suferin]e, a unei
nesiguran]e, a unei nevoi afective. Prejudecata „plânsul \i face
pl`mâni“ este de mult dep`[it`!
Baia
Igiena zilnic` a copila[ului este foarte important`. Pielea sa este moale
[i delicat`, iar urina, transpira]ia sau saliva \l pot irita. Ave]i grij` s`
\ndep`rta]i prin sp`lare urina, fecalele, transpira]ia, precum [i resturile
de lapte [i mâncare; de obicei apa simpl`, eventual un [erve]el umed,
f`r` s`pun sau [ampon, sunt suficiente. Baia zilnic` este de mare folos:
contactul cu apa, joaca \n c`di]`, „discu]ia“ cu mama sau cu tata \n
timpul \mb`ierii \i fac pl`cere [i contribuie la buna dezvoltare a
copilului. Baia NU ARE CONTRAINDICA}II!
Deocamdat`, \n ]ara noastr`, nu este bun contactul cu apa de robinet \n
timpul evolu]iei unei varicele (v`rsat de vânt). Nici o alt` \mboln`vire
nu poate fi piedic` \n calea \mb`ierii; dimpotriv`, dac` un copil are
febr`, baia face parte din tratamentul bolii care a determinat cre[terea
temperaturii. Nici vaccin`rile prin injec]ii nu \mpiedic` baia. Pe de alt`
parte, dac` p`rin]ii sunt prea obosi]i \ntr-o zi sau nu dispun de ap`
destul`, baia general` poate fi \nlocuit` cu una par]ial`, adic` se cur`]`
cu pu]in` ap`, eventual cu o m`nu[` de prosop, zonele care se
murd`resc mai u[or. Aceea[i metod`, adic` baia par]ial`, este indicat`
[i pentru toaleta nou-n`scutului c`ruia nu i-a c`zut sau de abia i s-a
desprins buricul (bontul ombilical). El mai poate fi sp`lat \n jet de ap`
de robinet, \ns` f`r` a-l ]ine \n c`di]a cu ap`. Este recomandabil ca baia
s` se fac` \naintea mesei, nu dup` mas`, deoarece copila[ul relaxat
dup` activitatea pe care a avut-o m`nânc` [i adoarme repede.
Temperatura apei de baie (sau pentru du[ul nou-n`scutului) trebuie
adaptat` preferin]ei copilului, \n general aproximativ 36 grade C
(apreciat` cu cotul adultului sau cu un termometru special); unii copii,
chiar foarte mici, \[i manifest` dorin]a de a avea de-a face cu ap` un pic
mai cald`. Le-o putem respecta, dar, pentru c`lirea corpului oric`rui
sugar, este indicat` o limpezire, un du[ cu ap` mai rece decât apa de
baie; \n acest scop se poate folosi o stropitoare-juc`rie.
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Câteva am`nunte despre \mb`iere
Pune]i ap` rece \n c`di]`, ad`uga]i ap` fierbinte [i amesteca]i.
|ncerca]i apa cu cotul. Nu ad`uga]i niciodat` ap` fierbinte cu copilul
aflat \n cad`. B`ga]i copilul dezbr`cat \n c`di]`, sus]inându-i capul [i
ceafa pe antebra]ul dumneavoastr`, \n timp ce degetele aceleia[i
mâni \i \nconjoar` bine bra]ul de partea opus` dumneavoastr`.
Pune]i cealalt` mân` sub fundule]ul lui pentru a i-l sprijini. Dup` ce
a]i ajuns cu trunchiul [i picioru[ele lui \n apa din c`di]`, zâmbi]i-i,
vorbi]i-i, cânta]i-i tot timpul \n timp ce-i stropi]i corpul cu mâna
liber`. Sus]ine]i-i tot timpul capul [i um`rul de partea opus` [i
l`sa]i-l s` dea din bra]e [i din picioare. Asta \i face mare pl`cere!
Sp`la]i-l cu s`pun sau [ampon pentru copii, folosind un burete sau
o bucat` de material textil, sprijinindu-l permanent pe bra]ul
dumneavoastr`. De cel pu]in 2-3 ori pe s`pt`mân` e bine s` nu
folosi]i nici s`pun, nici [ampon, ci doar ap`! Hidroterapia \i place [i
\i face foarte bine.
Nu l`sa]i niciodat` copilul singur \n baie. Chiar \n ap` foarte pu]in`
se poate \neca.
Pentru cel pu]in câteva secunde e cazul s`-l \ntoarce]i cu fa]a \n jos,
de data aceasta sprijinindu-i pieptul [i gâtul pe antebra]ul
dumneavoastr`. Fi]i aten]i s` nu intre cu fa]a \n ap`! Cl`ti]i pielea
copilului sprijinindu-l continuu. Durata b`ii o ve]i stabili \mpreun`.
Dac` sugarul se simte bine, d` semne c`-i place ce i se \ntâmpl`,
pute]i continua 4-5, chiar mai multe minute. La primul semn de
nepl`cere \ns`, trebuie s` renun]a]i [i s` relua]i baia dup` o zi, chiar
dou`. Scoate]i-l din ap` strecurându-v` mâna liber` sub fundule]ul
lui [i ]ine]i-l bine pentru c` este alunecos.
Dup` baie, copila[ul va fi pus pe un prosop mare cu care \l \nf`[ura]i
l`sându-i liber` doar fa]a. Trece]i la toaleta ochilor: [terge]i delicat
fiecare ochi dinspre tâmpl` c`tre nas folosind o batist` moale (fiart`
[i c`lcat` cu fier \ncins) sau o compres` steril` de la farmacie (poate
zgâria pleoapele dac` nu sunte]i aten]i!). Pentru fiecare ochi,
schimba]i compresa sau folosi]i alt col] al batistei de bumbac.
Apoi face]i toaleta urechilor: [terge]i con[tiincios cu col]ul
prosopului tot pavilionul urechii. Nu este nevoie de be]i[oare cu
vat`: uneori, mai ales \n mâna unor p`rin]i neexperimenta]i [i
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emo]iona]i, acestea pot provoca irita]ii ale conductului auditiv.
Eventual, pentru sugarii mai mari se pot folosi be]i[oare cu vat` din
comer], din cele care au o \ngro[are ce nu permite introducerea prea
profund`. Ave]i grij` de lobul urechii [i nu uita]i spatele pavilionului;
usca]i-l bine prin tamponare cu prosopul. Tot acum este momentul
cur`]`rii nasului (cu tampona[e din vat` r`sucit` bine [i netezit` ca s`
nu aib` scame sau cu un col] al batistei de bumbac).
Urmeaz` uscarea grijulie a pielii, peste tot, tamponând cu aten]ie
pliurile: sub b`rbie, la subsori, la vintre, la \ndoitura genunchiului.
Nu uita]i s`-i zâmbi]i [i s`-i vorbi]i \n tot acest timp!
T`ierea unghiilor
Se recomand` ca unghiile nou-n`scutului s` fie scurte, astfel \ncât s`
nu se poate zgâria singur. Este bine ca sugarul s` aib` propria lui
forfecu]` de unghii, preferabil cu vârful rotunjit, iar dumneavoastr`,
p`rin]ii, s` o manevra]i cu aten]ie. Unghiile mâinilor se taie rotunjit,
cele de la picioare - drept.
Cur`]area buricului
Asistenta medicului de familie v` va ar`ta \n primele zile cum s`
p`stra]i curat bontul ombilical (buricul). Cur`]area lui previne infec]iile.
Sterge]i cu aten]ie pliurile pe care pielea le face \n jurul buricului cu o
bucat` de vat` \nmuiat` \n alcool alb 70 grade, eventual \n spirt
medicinal.
Odat` ce bontul ombilical a c`zut, va fi necesar s` cur`]a]i zilnic mica
ran` r`mas` pân` la cicatrizarea complet`: cu o compres` steril`
umezit` cu spirt, [terge]i bine toate coji]ele adunate acolo. Dac`
observa]i o mic` sângerare (pu]in sânge lichid sau \nchegat), nu v`
\ngrijora]i! Sp`la]i bine buricul cum am descris mai sus [i picura]i pu]in
lapte din sân. Scutecul de unic` folosin]` tip Pampers se r`sfrânge
când \nf`[a]i copilul astfel \ncât mica ran` a buricului s` r`mân` doar
sub c`m`[u]`, nu acoperit` de scutec. Dac` observa]i ceva ciudat
(sângerarea repetat` poate fi un semn de boal` mai ales la b`ie]ei,
uneori poate ap`rea o secre]ie galben`, o \nro[ire cu umfl`tur` de jur\mprejur, alteori mirosul este nepl`cut), anun]a]i-v` repede medicul de
familie.
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Cur`]area fundule]ului
Este foarte important s` cur`]ati copilul de fiecare dat` când \i
schimba]i scutecul deoarece pielea lui este foarte sensibil` [i se irit`
u[or. Sp`la]i-v` pe mâini \nainte de orice manevrare a copilului.
Dup` ce \i desface]i scutecul, \l [terge]i cu o cârp` curat` sau cu
[erve]el umed, \ndep`rtând astfel de pe piele cea mai mare parte a
fecalelor. Apoi \i ridica]i picioru[ele [i \mp`turi]i sub el scutecul
purtat. {terge]i fundule]ul [i burtica pân` la buric cu o cârp` curat`
\nmuiat` \n ap` sau sp`la]i copilul \n jet de ap`, la robinet. Cur`]a]i
temeinic [i cutele pielii de la baza coapselor; [terge]i \ntotdeauna de
sus \n jos [i spre exterior. Sp`la]i-i bine [i zona genital`. Aten]ie la
feti]e: sp`larea, [tergerea acestei regiuni se face corect dinspre fa]`
spre spate, adic` de la vulv` c`tre anus; mi[carea invers` poate
duce la infec]ii ale vezicii urinare. Apoi tampona]i fundule]ul, zona
genital` [i burtica pân` la buric cu un prosop uscat, dup` care ar fi
bine s` l`sa]i copilul f`r` scutec pentru a permite aerisirea [i pentru
a preveni eritemul fesier. Vorbi]i-i bebelu[ului \n timp ce-l cur`]a]i!
Eritemul fesier este \nro[irea pielii fundule]ului [i de pe partea
interioar` a picioarelor, de obicei pentru c` a stat prea mult \n
contact cu urina, materiile fecale sau transpira]ia. O alt` cauz` a
eritemului fesier o poate reprezenta faptul c` sugarul nu tolereaz`
scutecele de unic` folosin]` pe care i le pune]i. La primele semne de
\nro[ire a pielii schimba]i scutecele mai frecvent [i l`sa]i copila[ul
f`r` scutec \n cea mai mare parte a zilei, nu utiliza]i pantalona[i din
plastic. Pentru a unge copilul este foarte eficient, de cele mai multe
ori, uleiul alimentar: ulei de m`sline ca atare sau ulei de floarea
soarelui p`strat \ntr-o sticlu]` pe care o fierbe]i timp de un sfert de
or` \n vas cu ap`. Mai pute]i folosi creme preparate \n farmacii, mai
ales pe cele din plante (g`lbenele, mu[e]el, c`tin`), niciodat` din
cele cu antibiotic sau cu deriva]i de cortizon; acestea se
\ntrebuin]eaz` numai la indica]ie medical` bine gândit`.

30

Ghidul tinerelor mame

ALIMENTA}IA ARTIFICIAL~ A SUGARULUI
Superioritatea hr`nirii copilului la sânul mamei este incontestabil`, a[a
cum este explicat am`nun]it mai sus. Exist` totu[i situa]ii \n care nu
este posibil` (copil adoptat, mama foarte bolnav` sau purt`toare de
diferi]i viru[i etc) [i atunci se recurge la hr`nirea sugarului cu
biberonul.
Alegerea laptelui: sugarul, deci copilul care nu a \mplinit un an va primi
„lapte-formul` pentru sugari“, NU lapte de vac`. Medicul
dumneavoastr` de familie v` va ajuta \n alegerea preparatului.
Se va acorda mult` aten]ie ustensilelor folosite [i mai ales igienei.
Biberonul: sunt recomandate biberoane lungi, cu marcaj clar,
incasabile [i transparente.
Tetina: se recomand` s` ave]i cel pu]in dou` tetine de bun` calitate.
|ncepe]i cu tetine care au gaur` de m`rime mijlocie, ca s` pute]i vedea
cât de repede m`nânc` sugarul dumneavoastr`. Pentru siguran]`,
arunca]i tetinele care sunt uzate sau care au g`uri prea largi. Peria
pentru cur`]at biberoanele: ave]i nevoie de o perie circular` pentru a
cur`]a toate urmele de lapte de pe biberon, dup` fiecare mas`.
|ngrijirea biberoanelor [i a tetinelor: este foarte important s` cur`]a]i [i
s` steriliza]i biberonul [i tetina dup` folosire pentru a evita
\mboln`virea copilului dumneavoastr`. |ntâi cl`ti]i-le cu ap` rece, apoi
sp`la]i-le cu detergent lichid de vase [i cu ap` cald`. Umple]i sticla cu
ap` [i folosi]i peria pentru a \ndep`rta orice urm` de lapte de pe pere]i.
Trece]i ap` prin orificiul tetinei s` verifica]i dac` nu este \nfundat. La
sfâr[it, cl`ti]i biberonul [i tetina cu ap` curat`. Ele sunt gata pentru
sterilizare.
Sterilizarea biberoanelor [i a tetinelor
Exist` mai multe metode de sterilizare a biberoanelor [i a tetinelor.
Pute]i alege metoda care v` convine cel mai mult. Fierberea este cea
mai veche metod` de sterilizare. Fierberea echipamentului se va face
dup` ce acesta este sp`lat bine [i cl`tit. Biberoanele [i tetinele se pun
\ntr-un vas mare cu ap`, acoperit cu un capac [i se fierb timp de 25-30
de minute (cu toate piesele scufundate complet) timpul fiind apreciat
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dup` ce apa a \nceput s` fiarb`. Apoi se p`streaz` vasul acoperit
pân` la utilizare. Vasul \n care se face fierberea trebuie ]inut la
distan]` de copiii din familie. Fierberea uzeaz` mai repede tetinele
decât alte metode de sterilizare.
Sterilizarea chimic`. Pute]i utiliza o simpl` cutie de plastic cu capac,
care s` fie suficient de mare pentru ca toate biberoanele s` \ncap`
bine scufundate \n lichidul de sterilizare. Nu utiliza]i cutia decât \n
acest scop. Ave]i grij` ca biberoanele [i tetinele s` fie complet
acoperite de lichidul de sterilizare [i ca durata steriliz`rii s` fie cea
recomandat` de produc`tor. Lichidul de sterilizare se g`se[te gata
preparat \n farmacii sau exist` tablete pentru sterilizare, cu
instruc]iuni de folosire.
Prepararea laptelui
Laptele praf-formul` pentru sugari de care are nevoie copilul
dumneavoastr` v` va fi indicat de c`tre medicul de familie.
Formulele de lapte pot fi oferite sugarului la cererea lui, ca [i laptele
matern, f`r` orar riguros. O formul` poate fi schimbat` oricând cu
alta, chiar \n timpul aceleia[i mese, dar s-ar putea s` indispune]i
copilul care se \nv`]ase cu un anume gust; de aceea este bine s`
evita]i schimbarea laptelui f`r` motiv \ntemeiat. Oricum, cere]i
sfatul medicului copilului.
Apa pentru prepararea laptelui praf. Pentru prepararea meselor
folosi]i \ntotdeauna ap` proasp`t`, rece pe care o fierbe]i numai o
singur` dat`. Se recomand` apa de robinet fiart` [i r`cit` sau apa
mineral` plat` cu pu]ine elemente saline, pe care o pute]i
\ntrebuin]a f`r` a o fierbe. Pe unele tipuri de ap` mineral` plat` este
men]ionat c` este oligomineral`, deci bun` [i pentru cei foarte mici.
{i cu aceast` ocazie consulta]i-v` medicul de familie!
Nu se recomand` folosirea apei de pu] pentru preg`tirea laptelui
copilului. Adesea aceasta con]ine o cantitate mare de nitri]i [i poate
intoxica sugarul.
Preg`ti]i tot ce ave]i nevoie \nainte de a \ncepe prepararea laptelui
(biberonul [i tetina sterilizate). Sp`la]i-v` cu grij` pe mâini. M`sura]i
[i pune]i cantitatea de ap` fiart` [i r`cit` \n biberon. Ad`uga]i
cantitatea de pulbere din laptele-formul` necesar` pentru acest
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volum de ap` [i agita]i bine biberonul pentru a le amesteca.
Instruc]iunile de pe cutia de lapte v` indic` num`rul exact de m`suri de
ad`ugat la fiecare m`sur` de ap`. Este foarte important s` p`stra]i
exact aceste propor]ii. Dac` ad`uga]i prea mult lapte, formula va fi
periculos de concentrat`: copilul poate cre[te prea mult \n greutate [i
s-ar putea s`-i afecteze rinichii. Dac` ad`uga]i prea pu]in, copila[ul nu
va fi suficient hr`nit [i va cre[te \n greutate prea lent. Odat` laptele
preg`tit corect, pute]i l`sa copilul s` m`nânce cât vrea la fiecare mas`,
dar nu p`stra]i de la o mas` la alta resturi de lapte preparat. Când
pune]i laptele praf \n biberon, folosi]i totdeauna m`sura special` din
cutie. Ave]i mare grij` s` pune]i exact num`rul de m`suri care este
recomandat. Cantitatea de ap` din biberon o pute]i citi dup` marcajul
de pe sticl`. Nivela]i totdeauna laptele praf din m`sur` folosind un
cu]ita[ drept. Nu pune]i niciodat` m`surile \ndesate sau cu vârf [i nu
ad`uga]i m`suri suplimentare.
Pofta de mâncare a copiilor variaz` de la zi la zi. Orientativ, e bine s`
[ti]i c` \n primele s`pt`mâni de via]` copiii au nevoie de 6-7 mese pe zi
a 80-100 ml de lapte. Pe m`sur` ce va cre[te \n greutate, sugarul va
\ncepe s` plâng` la sfâr[itul mesei dup` mai mult lapte, astfel \ncât va
trebui s` cre[te]i cantitatea. La [ase s`pt`mâni, por]iile oferite vor fi de
aproximativ 200 ml. la fiecare mas` [i num`rul de mese recomandat
este de 5; oricum, l`sa]i-l s` aleag` el câte biberoane dore[te, la ce
interval de timp, \n ce cantitate, ]inând seam` de faptul c` - indiferent
de vârsta copilului - nu este de dorit s` dep`[i]i 1000 ml \n 24 de ore.
Pentru a v` u[ura activitatea, pute]i folosi o metod` mai rapid`: umple]i
toate biberoanele necesare pentru o zi cu cantitatea potrivit` de ap`.
Nu mai ave]i decât s` ad`uga]i praful de lapte-formul` la momentul
dorit, s` agita]i [i s`-l da]i copilului. Dac` sunte]i foarte ocupat` sau
vre]i s` folosi]i mai mult timp pentru a sta cu cel mic, pute]i prepara
deodat` laptele pentru toate mesele dintr-o zi, \n 6-7 biberoane
acoperite cu tetine [i cu capac; este obligatoriu s` ave]i un frigider bun
[i, imediat dup` preparare, s` depozita]i \n el laptele preg`tit. Laptele
preparat va fi p`strat la frigider, dar niciodat` mai mult de 24 de ore!
Temperatura laptelui: de[i practica tradi]ional` este de a da copilului
laptele cald, cu temperatura similar` temperaturii laptelui matern, mul]i
copii sug laptele rece f`r` nici o problem`. Majoritatea mamelor \ns`
prefer` s` le dea lapte cald. |n orice caz, laptele p`strat la frigider
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trebuie \nc`lzit \nainte de administrare: pune]i biberonul cu lapte
\ntr-un vas cu ap` cald`. Nu folosi]i cuptorul cu microunde pentru a
\nc`lzi laptele din biberon! Poate fi periculos! De exemplu: laptele
poate \ncepe s` fiarb` foarte repede. }ine]i totdeauna minte c`
laptele trebuie s` fie cald [i nu fierbinte. Verifica]i temperatura
laptelui l`sând câteva pic`turi s` cad` pe partea interioar` a
antebra]ului dumneavoastr`. Trebuie s`-l sim]i]i c`ldu]. Dac` este
prea cald, ]ine]i pu]in biberonul \ntr-un vas cu ap` rece, agitându-l [i
apoi verifica]i din nou temperatura laptelui.
Când trebuie s` alimenta]i copilul? Da]i copilului s` m`nânce atunci
când pare s`-i fie foame. Cu alte cuvinte la cerere [i nu la ore fixe.
Majoritatea copiilor \[i stabilesc singuri un program regulat al
meselor, \nc` din primele s`pt`mâni de via]`. Dar re]ine]i c` sugarul
mic nu trebuie s` stea nemâncat mai mult de 5-6 ore.
Cum trebuie alimentat copilul. A[eza]i-v` confortabil. }ine]i copilul
\n bra]e. Da]i-i biberonul având grij` ca tetina s` fie permanent plin`
cu lapte. Dac` tetina se turte[te \n timpul suptului, mi[ca]i-o pu]in ca
s` intre aer [i tetina \[i va reveni. Unii copii se opresc s` se
odihneasc` de câteva ori \n timpul suptului. Al]ii sug f`r` \ntrerupere
pân` se satur`. Vorbi]i-i [i cânta]i-i [i uita]i-v` \n ochii lui \n timp ce-i
da]i biberonul cu lapte. Când copila[ul a terminat tot laptele,
\mpinge]i biberonul de o parte. Dac` vrea s` sug`, oferi]i-i degetul
dumneavoastr` mic; \n curând v` va da de [tire dac` mai vrea lapte.
Dac` a]ipe[te \n timpul mesei, s-ar putea s` aib` gaze care \l fac s`
se simt` plin. Ridica]i-l [i ajuta]i-l s` dea aerul afar` timp de vreo
dou` minute, apoi da]i-i iar`[i lapte. Nu l`sa]i niciodat` copilul s`
sug` singur dintr-un biberon proptit lâng` el! Astfel se poate \neca
[i, \n plus, nu se va sim]i ocrotit de familie dac` nu este ]inut \n bra]e
când este hr`nit.
Aerul din stomac este o problem` extrem de frecvent`. To]i sugarii
\nghit aer \n timpul suptului dar pe unii \i deranjeaz` mai mult decât
pe al]ii. Pentru a ajuta copilul s` scoat` aerul din stomac („s`
eructeze“) ]ine]i-l sus, sprijinit de um`rul dumneavoastr`. |l pute]i
bate u[or pe spate. Unii copii nu eructeaz`; altora le trebuie câteva
ore, dup` care scot deodat` o mare cantitate de aer.
Regurgita]iile [i v`rs`turile. Majoritatea copiilor tind s` scoat` afar`
o cantitate mic` de lapte (s` regurgiteze) \n timpul meselor sau dup`
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aceea, când eructeaz` sau dup` ce au fost pu[i \napoi \n p`tu]ul lor.
Unii copii au v`rs`turi dup` mese pân` la vârsta de 6-7 luni. Aceste
probleme se vor ameliora pe m`sur` ce copilul \ncepe s` primeasc`
alimente solide [i pe m`sur` ce st` tot mai mult \n [ezut. Dac` sugarul
arat` bine [i cre[te \n greutate, nu ave]i motive de \ngrijorare. Chema]i
medicul f`r` \ntârziere dac` el vars` constant, refuz` alimenta]ia sau
are diaree, adic` num`r cel pu]in dublu de scaune fa]` de normalul lui
[i cu consisten]` sc`zut`. Aceste probleme pot fi datorate unei infec]ii
sau unei alte \mboln`viri care necesit` tratament imediat.
Introducerea alimentelor solide (diversificarea)
Diversificarea \nseamn` sfâr[itul perioadei \n care copilul era total
dependent de lapte [i introducerea treptat` a altor tipuri de hran`.
Diversificarea este un proces gradat de deprindere cu un alt tip de
alimenta]ie. Laptele, preferabil sânul mamei, r`mâne pentru \nc` multe
luni o surs` nutri]ional` esen]ial` pentru copil.
Când \ncepe diversificarea? Pentru majoritatea sugarilor diversificarea
\ncepe la [ase luni. Fie c` este al`ptat, adic` prime[te doar sânul
matern, fie c` este hr`nit cu formul` de lapte pentru sugari, pân` la
[ase luni nutri]ia este asigurat` pe deplin de lapte. De aceea,
diversificarea este bine venit` la [ase luni. |n orice caz, dac` se recurge
la ea \nainte de patru luni, poate fi chiar periculoas`! |nainte de 4-5 luni,
copiii nu [tiu s` mestece [i s` mu[te, sucurile digestive nu sunt formate
astfel \ncât s` mistuie altceva decât lapte potrivit sugarului. |ntregul
sistem digestiv al copilului nu este \nc` bine dezvoltat [i pot ap`rea
repede alergii la alimentele noi. Destul de frecvent copiii care au primit
prea devreme alimente solide dezvolt` mai târziu, chiar \n plin`
adolescen]` diferite suferin]e, cum ar fi colonul iritabil, alergii
alimentare. Acesta este unul din motivele pentru care s-a renun]at de
peste 20 de ani la metoda diversific`rii precoce, promovat` \n anii 70.
Pute]i \ncepe diversificarea la aproximativ [ase luni, dup` cum v`
recomand` medicul copilului. Este bine s` \ntârzia]i peste vârsta de
[ase luni [i jum`tate.
Cum se \ncepe diversificarea? Diversificarea este un proces \ndelungat
a[a c` trebuie s` o face]i \ncet [i prudent. Pentru \nceput este bine s`
v` alege]i un moment al zilei care s` v` convin` [i dumneavoastr` [i
copilului (când nu sunte]i obosit` [i presat` de alte probleme [i când
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copilul nu este prea \nfometat sau prea somnoros). |ncepe]i la masa
din mijlocul dimine]ii sau la prânz, nu la masa de sear`; un
deranjament legat de noul aliment v-ar oferi [i dumneavoastr` [i lui
o noapte agitat`. Copilul trebuie s` fie s`n`tos când i se d` un
aliment nou. Lua]i-l \n bra]e sau pune]i-l \n sc`unel cu barier` \n fa]`,
pune]i-i o bave]ic` sau prosop de hârtie pentru a-i proteja hainele.
|ncerca]i câteva modalit`]i de a-i da noul aliment: \nainte sau dup`
lapte, pentru a vedea care e preferin]a copilului. Se recomand`
totu[i ca noul aliment s` fie oferit \naintea laptelui. Noul aliment
trebuie s` fie c`ldu] sau la temperatura camerei. |ncepe]i prin a-i da
o cantitate foarte mic` pe care s` o sug` de pe vârful linguri]ei (e
recomandabil ca linguri]a s` fie din plastic). Pentru \nceput toate
alimentele noi pe care i le oferi]i trebuie s` aib` o consisten]` moale,
semilichid`. E bine s` nu da]i copilului mai mic de [apte luni cereale
care con]in gluten (grâu, secar`). Intoleran]a la gluten (celiachia)
poate \ncepe s` se manifeste [i s` ave]i necazuri. Cerealele f`r`
gluten, pe baz` de orez sau de porumb, sunt u[or de g`sit (cele
instant, \n cutii fabricate special de diferite firme) sau de preparat
prin mijloace casnice din boabe de orez sau din m`lai.
Nu v` face]i griji dac` sugarul se \ncrunt` [i scuip` alimentul; oferi]ii un alt aliment cu alt gust [i dac`-l refuz` [i pe acesta, a[tepta]i
câteva zile \nainte de a \ncerca din nou. Da]i-i fiecare nou aliment
separat [i a[tepta]i 24 de ore \nainte de a i-l da din nou pentru a-l
vedea cum reac]ioneaz`. Dac` apare diaree sau erup]ie (pete
ro[ietice pe piele), cu mânc`rime sau copilul devine indispus [i nu
mai este vioi, nu \i mai da]i acel aliment câteva zile; dac` se repet`
lucruri nepl`cute la o nou` \ncercare, consulta]i-v` medicul. Nu
\ncerca]i s` for]a]i sau s` gr`bi]i diversificarea!
Nu pune]i nici zah`r, nici sare.
Nu-i da]i miere crud` când e mai mic de un an (exist` pericolul unei
infec]ii grave); i-o pute]i oferi doar din borc`nele cu alimente f`cute
special pentru sugari.
Pân` la un an nu da]i alimente alergizante (albu[ de ou, c`p[uni,
zmeur`, kiwi, banane).
Pân` la doi ani este bine s` nu primeasc` ficat (este partea din
organism care adun` cele mai multe substan]e chimice, hormonale
din cele care exist` din ce \n ce mai mult \n hrana animalelor).
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Am`nuntele legate de ordinea introducerii alimentelor solide le ve]i
primi de la medicul copila[ului. Aici \ncerc`m s` v` facem cunoscute
câteva principii c`l`uzitoare, referitoare mai ales la comportamentul
s`n`tos.
Cât de mare trebuie s` fie por]ia? La \nceput este suficient dac` \i da]i
una, dou` linguri]e, o dat` pe zi. Dac` accept` cu pl`cere nou aliment,
\i pute]i da cât vrea el. Scopul diversific`rii este ca, treptat, copilul s`
ajung` la 3 mese principale pe zi. Niciodat` \ns` nu se accept` for]area
copilului b`gându-i \n gur` cu sila sau distragerea aten]iei cu juc`rii
numai ca s` fie \ndopat! Ora mesei trebuie s` fie o bucurie, un moment
de colaborare special` cu mama sau cu tat`l. Chiar din prima zi de
diversificare e bine s` aib` [i el o linguri]` \n mân` cu care s` \ncerce
s` imite adultul [i, \n plus, s` arunce mâncare \n jur. Accepta]i aceast`
mic` abatere pentru a crea premisele dezvolt`rii mai bune a copilului
dumneavoastr`! La fiecare 3-4 zile pute]i \ncepe introducerea altui
aliment nou; de fiecare dat`, o singur` noutate \n via]a celui mic!
Cum \nva]` s` se hr`neasc` singur? Copila[ul va vrea s` se hr`neasc`
singur cu mult \nainte de a fi capabil s` o fac` eficient. Oricât de mult`
murd`rie ar face (fi]i preg`tit` ca mâncarea s` i se \ntind` pe fa]` [i pe
haine, \n p`r [i pe podea) [i oricât s-ar prelungi timpul de mas`,
\ncuraja]i-l cât mai mult; e primul pas real spre independen]`.
Pe m`sur` ce copilul prime[te mai multe alimente solide, \[i va reduce
consumul de lapte; va suge mai rar [i mai pu]in, va prefera supturile de
noapte sau va dori, dup` fiecare mas` de „solide“, un desert
substan]ial din sânul mamei. Pot ap`rea perioade \n care va prefera
doar laptele matern [i va refuza cu obstina]ie orice aliment de
diversificare. Nu dispera]i! |ncerca]i zilnic câte o linguri]` din solidele
apreciate anterior [i ave]i r`bdare [i \n]elegere; probabil c` el are un
motiv temeinic dar noi nu-l [tim; o s` treac`!
Dac` sugarul era alimentat cu biberonul, este momentul s` \ncerca]i ca
mesele de lapte s` le accepte cu c`ni]a, cel pu]in ziua. Mul]i copii ]in
mult la masa de lapte, \n special când este vorba de ultima mas` de
sear`; la aceast` vârst`, por]ia zilnic` necesar` de lapte \ncepe s` fie de
aproximativ 500 ml.
Insist`m asupra unui aspect neglijat de mul]i p`rin]i: de la vârsta de 67 luni copilul poate sta a[ezat \n scaunul special construit pentru el
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pentru a mânca. El va face eforturi hot`râte de a se hr`ni singur, dar
nu va avea mi[c`ri suficient de coordonate. Hr`ni]i-l dumneavoastr`, dar nu-l opri]i din joaca lui cu mâncarea. |mpr`[tierea ei pe
fa]` face murd`rie, dar e prima treapt` \n a \nv`]a cum s` se
hr`neasc` singur; s` ave]i un [ervet de fa]` pentru a-l [terge când a
terminat. Da]i-i din plin diferite alimente care se ]in \n mân`. Sunt
u[or de manevrat, astfel c` va câ[tiga \n dexteritate [i va avea mai
mult` \ncredere \n el.
|ntreb`ri [i r`spunsuri
Cât` mâncare ar trebuie s`-i dau? L`sa]i-l pe copil s` hot`rasc`
singur cât de mult vrea s` m`nânce la fiecare mas`. La 6 luni,
\ncepe]i cu nu mai mult de 4 linguri de mâncare \n vas [i oferi]i-i mai
mult numai dup` ce m`nânc` tot. |n unele zile va mânca lacom, \n
altele abia se va atinge de ceva. Dac` este vioi [i cre[te normal \n
greutate, nu e cazul s` fi]i \ngrijorat` c` nu ar mânca destul.
Trebuie s`-l fac s` m`nânce lucruri care par s` nu-i plac`?
Respecta]i opiniile copilului! Dac` ceva nu-i place, nu-l amesteca]i
cu ceva care-i place; rezultatul poate fi c` nu-i va mai pl`cea nici unul
din cele dou` alimente. |ncerca]i s` modifica]i forma sub care \i
oferi]i un lucru: dac` nu-i plac legumele, le-ar putea mânca crude
sau pasate \n sup`.
Copilul ar putea \ncepe s` m`nânce singur cam pe la 15 luni. Cel mai
târziu la vârsta de 2 ani copilul va putea s` ia masa al`turi de
dumneavoastr`. Mesele sunt ocazii speciale \n care copilul \nva]` s`
participe la via]a familiei, aceasta f`când parte din dezvoltarea lui
social`. Da]i-i o diet` variat` [i l`sa]i-l s` aleag` ce vrea s` m`nânce;
\n curând va stabili care mânc`ruri \i plac [i care nu.
Nu-l pedepsi]i fiindc` nu a mâncat ceva anume [i nu-l recompensa]i
dac` a mâncat un anumit fel de mâncare. „M`nânc`-]i morcovii [i
vei putea s` te joci cu tricicleta“ \l va face pe copil s` cread` c`
morcovii sunt un lucru nesuferit din moment ce e r`spl`tit dac`-i
m`nânc`. Dac` m`nânc` mai \ncet, nu-l gr`bi]i. E normal s`
m`nânce mai \ncet decât dumneavoastr`. Nu insista]i s` m`nânce
mai mult decât vrea. L`sa]i-l s` hot`rasc` el atunci când s-a s`turat.
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PLÂNSUL BEBELU{ULUI
|n primul an este mai mult ca sigur c` bebelu[ul va plânge mai mult.
Pentru \nceput este unica lui modalitate de a comunica nevoile pe care
le are.
Cauzele plânsului
Temperatura: verifica]i dac` nu cumva i-a crescut temperatura. Cea mai
rapid` metod` de verificare a temperaturii este de a pune mâna pe
burtica, pe pieptul sau pe ceafa copilului. Certitudinea v-o d`
termometrul: cel banal, cu mercur sau cele moderne [i sofisticate care
se introduc \n ureche sau se aplic` pe tâmpl`. Oricare ar fi modalitatea
de m`surare a temperaturii, febr` \nseamn` ceea ce dep`[e[te 38
grade Celsius.
Dezbr`carea-\mbr`carea: \n general sugarilor nu le place s` fie
manipula]i, mai ales pentru \mbr`care; de aceea \ncerca]i s` reduce]i
cât mai mult aceste manevre, pân` \n momentul \n care sugarul se va
obi[nui cu ele [i le va accepta mai u[or.
Disconfortul datorat \mbr`c`mintei: verifica]i dac` nu trebuie
schimbate scutecele [i dac` hainele nu sunt prea strânse. Dac` \l ustur`
fundule]ul, cur`]a]i-l cu aten]ie [i l`sa]i-l f`r` scutec pentru restul zilei:
\ntinde]i-l pe un prosop sau pe un scutec de bumbac.
Oboseala: unii copii plâng când sunt prea obosi]i. Prea mult` agita]ie \l
poate face s` plâng` [i mai mult: a-l trece \n bra]e de la unul la altul,
a-i schimba inutil scutecul, a-i tot da s` sug` \l pot face s` plâng` tot
mai tare. Dac` nu exist` o cauz` evident` pentru plâns, o simpl`
\mbr`]i[are poate fi de ajuns!
Colicile reprezint` o cauz` frecvent` de plâns la sugarul sub 3 luni. De
fapt este dovada unei sup`r`ri pe care nu o \n]elegem: prea cald, prea
uscat, \mbr`cat prea strâns sau prea pu]in, o stare de tensiune care
plute[te \n cas`, musafiri prea mul]i, \ngrijor`ri... [i multe altele. Criza
de colici se caracterizeaz` printr-un plâns ascu]it, p`trunz`tor care
poate dura ceasuri \ntregi. Colicile survin \n general seara, dar se pot
manifesta [i \n timpul zilei. Copilul e \ncordat, cu genunchii aduna]i
spre burtic`, \[i freac` picioru[ele uneori pân` \[i face r`ni pe glezne.
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Copilul este de fapt s`n`tos, nu are diaree, nu vars`, nu are febr`,
starea lui e bun`. Propria dumneavoastr` stare poate fi un motiv al
indispozi]iei copila[ului. Poate c` e sear` [i sunte]i obosit`, poate c`
proasta lui dispozi]ie v` face iritabil` [i astfel apare un „cerc vicios“.
{tiind c` adesea copila[ul reac]ioneaz` la starea dumneavostr`,
\ncerca]i s` fi]i mai calm` cu el.
Mângâierile ritmice, leg`narea sau a[ezarea pe burt`, pe pieptul
dumneavoastr` sau al tat`lui s`u \l pot ajuta, mai ales dac` este cu
pielea goal` pe pielea dumneavoastr` descoperit`; c`ldura corpului
adultului \nso]it` de c`ldura afectiv` \l vor asigura c` totul este \n
ordine [i se va lini[ti. Medicamentele, ceaiurile nu sunt utile decât
pentru dumneavoastr`; pentru a v` lini[ti con[tiin]a [i a v` convinge
c` a]i f`cut ceva, de altfel f`r` rost [i uneori periculos pentru copil!
Eventual, dumneavoastr`, ca mam` care-[i al`pteaz` pruncul, pute]i
bea ceai contra colicilor; v` hidrateaz` [i - indirect - \i face bine [i lui.
Foamea: este cea mai frecvent` cauz` a plânsului copilului
dumneavoastr`.
Singur`tatea: copilul poate sim]i nevoia unui dezmierdat sau se
poate sim]i plictisit dac` e l`sat prea mult timp singur când e treaz.
Frica: sugarul se poate speria de un zgomot prea puternic. Pe la 5-6
luni copilul \ncepe s` se team` de str`ini. |ncepând cu vârsta de 7-8
luni copilul va fi fericit s` exploreze lumea \nconjur`toare cu condi]ia
s` v` aib` sub ochi. S-ar putea s` plâng` dac` \l p`r`si]i sau dac` nu
v` mai vede; pe la vârsta de 8 luni anxietatea este mare când copilul
nu \i are aproape pe cei dragi. Ave]i r`bdare cu el [i l`sa]i-l s` se
obi[nuiasc` \ncetul cu \ncetul cu noi situa]ii [i cu persoane noi.
Durerea: unii copii plâng mai mult când sunt bolnavi sau când le dau
din]ii. Dac` vi se pare c` al dumneavoastr` e bolnav, cere]i sfatul
medicului.
Dorin]a de independen]` va produce deseori ne\n]elegeri [i lacrimi,
\n special la vârsta de 2 ani. Dac` \i interzice]i ceva [i se sup`r` atât
de tare \ncât are un acces de furie, \n nici un caz nu ]ipa]i (nu uita]i
c` va lua [i el acest „model“)! \ncerca]i s`-i vorbi]i, la nevoie s` nui \ntrerupe]i „criza“, adic` s`-l l`sa]i s` ]ipe, chiar s` se trânteasc` pe
jos, dar f`r` s` afi[a]i o fals` nep`sare care - de fapt - \l poate
stimula. Oricum, fi]i hot`rât` \n interdic]ia impus`; dac` ceda]i \i
face]i r`u.
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Frustrarea: când \ncearc` s` fac` lucruri care-i dep`[esc posibilit`]ile [i
nu reu[e[te, va putea reac]iona prin plâns. A-i distrage aten]ia e cel mai
bun leac: da]i-i o nou` juc`rie, un joc nou [i va uita repede lacimile.
Cere]i ajutor! Uneori, orice a]i face, copilul continu` s` plâng`. P`rin]ii
copiilor care plâng des [i prelungit devin foarte nervo[i [i obosi]i. Nu
v` lupta]i singuri cu aceast` problem`! Cere]i ajutorul celor din jur.
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CRE{TEREA {I DEZVOLTAREA COPILULUI
Din primul moment al concep]iei, embrionul uman, apoi f`tul, iar dup`
na[tere copilul, este \ntr-o continu` cre[tere [i dezvoltare, prin
realizarea unor acumul`ri calitative [i cantitative importante.
La prima vedere, termenul de cre[tere se refer` la o m`rire cantitativ`
(cre[tere \n greutate, \n`l]ime), cel de dezvoltare \nseamn` mai mult; el
traduce acumul`ri calitative importante ale organismului uman [i ale
func]iilor sale, \n special \n sensul diferen]ierii organelor [i func]iilor
acestora, al maturiz`rii lor, iar dup` atingerea vârstei adulte \ncepe
procesul de regresiune biologic`, fenomene fire[ti \n ciclul evolutiv al
vie]ii. De aceea se consider` c` atât cre[terea, cât [i dezvoltarea
reprezint` dou` laturi inseparabile ale evolu]iei umane pe scara vie]ii,
dar cu un mers nu \ntotdeauna paralel.
Ritmul cre[terii poate fi paralel cu cel al dezvolt`rii (\n special la vârst`
foarte tân`r`), r`mas \n urm` (la vârsta b`trâne]ii), dar niciodat`
\naintea dezvolt`rii. Cre[terea [i dezvoltarea sunt doi indicatori ai st`rii
de s`n`tate a copilului, dar nu singurii; lor li se mai al`tur` dezvoltarea
psihic`, intelectual`, capacitatea de operare imun` [i de reproducere.
Revenind la cre[tere [i dezvoltare, trebuie \n]eles c` ambele sunt sub
un control neurohormonal: timusul intervine \n primul an de via]`,
hipofiza, epifiza [i tiroida ac]ioneaz` \n toat` perioada copil`riei, iar
glandele suprarenale intervin \n special la pubertate. |n acela[i timp,
procesul de cre[tere [i dezvoltare este influen]at de al]i factori: de
mediu (microclimat [i macroclimat), alimentari, igienici, sociali, de
activitatea fizic` [i de regimul instructiv-educativ aplicat copilului. Dup`
cum \ntre cre[tere [i dezvoltare exist` o strâns` leg`tur`, tot astfel
exist` o strâns` interrela]ie \ntre dezvoltarea fizic`, cea psihic` [i cea
fiziologic` (func]iile organismului).
Aceasta este explica]ia faptului c` un copil cu o dezvoltare fizic` mult
deficitar` are adesea [i o \ntârziere important` a dezvolt`rii sale
neuropsihice, iar odat` cu recuperarea [i ameliorarea st`rii fizice, se
\mbun`t`]e[te [i randamentul psiho-intelectual al copilului, dar \ntr-un
ritm mult mai lent.
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Perioada intrauterin`
|n timpul sarcinii normale, perioad` care dureaz` 280 de zile (+/-11
zile), atât cre[terea, cât [i dezvoltarea cunosc evolu]ii ascendente
impresionante. Ovulul (invizibil cu ochiul liber) ajunge \n trei luni de
sarcin` la lungimea de 9 cm, \n cinci luni la 25 cm, \n luna a [aptea
la 35 cm, iar la 9 luni ajunge la 50 de cm, aceasta fiind lungimea
medie a nou-n`scutului la termen.
Dezvoltarea ponderal` este la fel de impetuoas`, evoluând de la
câteva micrograme (\n momentul concep]iei) la 35 g \n luna a treia
de sarcin`, la 300 g la sfâr[itul lunii a cincea, pentru a ajunge la
3000-3500 de g la nou` luni (greutatea medie a nou-n`scutului).
Dezvoltarea \n pas cu cre[terea, furnizeaz` date de studiu
importante. |n luna a doua de sarcin`, embrionul \ncepe s` evolueze
c`tre o structur` vie, cu tr`s`turi apropiate de ale omului mare; se
contureaz` capul (dispropor]ionat de mare fa]` de corp), cu
schi]area gurii, urechilor, nasului, trunchiului [i extremit`]ilor. Tot
acum \ncepe activitatea inimii.
|n luna a patra apare diferen]ierea sexual`, putându-se chiar preciza
sexul f`tului. |n luna a cincea se percep bine mi[c`rile cordului, cu
ajutorul unui dispozitiv de ascultat, [i mi[c`rile generale ale f`tului,
pe care prima care le simte este mama. Din luna a cincea pân` la
termenul normal al sarcinii apare func]ia respiratorie (de[i copilul nu
respir` \n timpul sarcinii, primind oxigenul necesar odat` cu sângele
care-i vine prin cordonul ombilical de la mama sa); se definitiveaz`
\nveli[ul cutanat al corpului, apare p`rul etc.
Primul an de via]` a copilului
De[i de scurt` durat` \n raport cu existen]a uman`, primul an de
via]` este recunoscut de majoritatea speciali[tilor drept cea mai
critic` perioad` a dezvolt`rii, \n care se stabilesc structurile [i
abilit`]ile psihice fundamentale ale individului.
Ce [tie, ce \n]elege, ce simte [i ce vrea copilul mic?
Teritoriu mult` vreme necunoscut [i dificil de investigat, lumea
interioar` a sugarului a fost pus` \n lumin` de date [tiin]ifice
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experimentale, mult mai târziu decât cea a adultului [i a copilului. |n
ultimele decenii s-au descoperit multe abilit`]i neb`nuite la copilul
foarte mic [i s-au putut studia o serie de efecte de lung` durat` ale
experien]elor timpurii asupra personalit`]ii. Pân` la un an, copilul
achizi]ioneaz` cea mai mare parte a comportamentelor specific umane
din toat` copil`ria: mersul, bazele abilit`]ilor sociale [i de comunicare.
Vom descrie \n continuare câteva dintre cele mai reprezentative repere
ale acestui proces complex prin care copilul \[i construie[te propria sa
lume \n confruntare cu lumea din afar`, proces \n care adul]ilor le
revine un rol mai important decât s-ar crede. |n lipsa adul]ilor, acest
proces de devenire nu poate avea loc.
Stadiile de dezvoltare [i succesiunea acestora sunt acelea[i pentru to]i
copiii normali. Vârsta apari]iei comportamentelor specifice difer` \ns`
de la un copil la altul, a[a \ncât etapele de vârst` care vor fi prezentate
\n cele ce urmeaz` nu sunt obligatorii. |n general, o \ntârziere \n
dezvoltare devine semnificativ` \n aceast` perioad` numai dac`
dep`[e[te trei luni.
Trimestrul I de via]`
Perioada de nou-n`scut (0 - 30 de zile)
Reprezint` prima [i cea mai critic` perioad` din via]`, determinat` de
modific`ri biologice importante [i dominat` de eforturile de adaptare
ale organismului nou-n`scutului. Copilul trece de la via]a intrauterin` la
cea extrauterin` [i este obligat s` se adapteze unui mediu pe care nu-l
cunoa[te, dar pentru care este preg`tit filogenetic (instincte transmise
genetic de la genera]iile anterioare, celor ce le succed).
La na[tere capul este mare (comparativ cu trunchiul) reprezentând 1/4
din lungimea corpului, fa]` de numai 1/8 cât este raportul la adult.
Creierul nou-n`scutului este bine dezvoltat cantitativ, calitativ \ns` este
inapt de randament intelectual mare, deoarece substan]a cenu[ie a
creierului (cortexul) este incomplet dezvoltat`. Celulele sale nervoase
(neuronii), de[i numeric asem`n`toare cu ale adultului, sunt mici [i
insuficient diferen]iate; fibrele nervoase nu sunt acoperite cu mielin`,
deci incapabile s` asigure o bun` activitate nervoas`. Cu timpul,
cre[terea \n greutate a creierului este \nso]it` de o intens` dezvoltare a
activit`]ii nervoase superioare (intelect, afectivitate, socialitate,
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adaptabilitate la condi]iile variate ale mediului fizic sau social). Cutia
cranian` a nou-n`scutului pare foarte mare \n compara]ie cu fa]a.
Coloana vertebral` nu prezint` nici o curbur`, tibiile sunt u[or
\ncurbate, dar pe m`sur` ce copilul cre[te \n vârst`, aceast`
modificare de form` dispare, gambele c`p`tând conforma]ia
normal` \ntâlnit` la adult.
Func]ia vizual`, de[i prezent` la nou-n`scut, este complet` la sugar
din luna a doua de via]`. Auzul este mult diminuat la nou-n`scut din
cauza \nfund`rii conductelor auditive cu un lichid mucos datând din
perioada intrauterin`; dup` 6 - 8 s`pt`mâni, copilul aude mai bine [i
de acest lucru \[i d` seama mama sa când constat` tres`riri ale
copilului la zgomote mai intense.
Imediat dup` na[tere, copilul pierde o parte din greutate (sc`derea
fiziologic` \n greutate) deoarece, pe de o parte, elimin` o cantitate
important` din con]inutul s`u intestinal [i, pe de alt` parte, pentru
c` pierde lichide prin rinichi, piele [i prin respira]ie, f`r` s`
primeasc` echivalentul acestor pierderi prin alimenta]ie. |n mod
obi[nuit, dup` 10-14 zile greutatea de la na[tere este recuperat`, iar
de acum \ncepe procesul de cre[tere ponderal` care continu` pân`
la via]a adult`, dar cu varia]ii (salturi) mari \n anumite perioade de
dezvoltare, dintre care cea mai important` este cea din perioada
primului an de via]`. Pân` la 12 luni alimenta]ia copilului este
monoton`, dar suficient` pentru o bun` cre[tere; se face \n mod
ideal cu lapte matern sau, dac` al`ptarea este imposibil`, cu lapteformul` pentru sugari.
Activitatea copilului \n prima lun` de via]` este foarte redus`;
perioade scurte de trezire (mai ales pentru alimenta]ie) alterneaz` cu
mari perioade de somn. Dealtfel nevoia de somn a nou-n`scutului
este foarte mare, fiindu-i necesare 18-20 de ore pe zi. El este treaz
aproximativ 3 minute dintr-o or`. Are schimb`ri rapide de dispozi]ie
[i reac]ioneaz` prin plâns la o nemul]umire. }ine capul ridicat un
moment când este pus pe burt`. Mâinile [i picioarele sunt mai mult
flectate, pumnii strân[i. Are o serie de reflexe \nn`scute, dintre care
o parte dispar repede, iar altele sunt exersate [i \ncep s` fie mai bine
coordonate. De exemplu, reflexul de supt [i de c`utare cu gura se
coordoneaz` cu mi[c`rile, dezordonate la \nceput, ale mâinii; treptat
copilul \[i g`se[te [i \[i suge mâna mai des. Reac]ioneaz` vizual [i
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auditiv. Clipe[te, se opre[te din mi[care sau din plâns sau, dimpotriv`,
\[i accelereaz` mi[c`rile, \ncepe s` plâng` ca r`spuns la sunete; uneori
\[i \ntoarce privirea spre sursa sonor`. Urm`re[te scurt timp o
persoan` care \i vorbe[te [i chiar o persoan` \n mi[care. Poate urm`ri
vizual un obiect suspendat deasupra ochilor lui pân` la un unghi de 90
grade. |ncepând de la dou` s`pt`mâni, copiii privesc mai mult fa]a
mamei decât pe cea a unei persoane str`ine.
Nou-n`scutul, la pu]ine ore dup` na[tere, poate s` imite scoaterea
limbii, mi[carea gurii sau expresia facial` a adultului, ceea ce indic`, \n
mod surprinz`tor, c` el ar posed` deja o imagine corporal`. Un copil de
trei zile poate \nv`]a s` \ntoarc` fa]a spre sursa unui sunet ca s`
primeasc` o recompens`.
Perioada de sugar (de la 1 lun` la 12 luni)
|n aceast` perioad`, cre[terea \n greutate este continu` [i rapid` (cu
atât mai rapid` cu cât copilul este mai mic); dac` \n luna a 2-a el cre[te
\n medie cu 700-800gr., \n luna a 4-a cre[te doar cu aproximativ 500-600
gr., \n luna a 6-a cu 500 gr., pentru a deveni 250-350 gr. pe lun` \n lunile
9-12. La 4-5 luni sugarul are o greutate de aproximativ 2 ori mai mare
decât greutatea medie la na[tere, iar la un an este de 3 ori mai greu
decât un nou-n`scut mediu.
De remarcat c` la sugarii n`scu]i cu o greutate mai mic`, câ[tigul \n
greutate se face mult mai rapid, dar inegal de la o perioad` la alta.
{i cre[terea \n lungime se realizeaz` mult mai repede la sugarul mic
(din primele luni) \n compara]ie cu sugarul mare (ultimele 5-6 luni) [i
mai ales cu copilul pre[colar. Având \n jur de 50 cm la na[tere, el
m`soar` aproximativ 60 cm la 3 luni, 66 cm la 6 luni, 70 cm la 9 luni [i
73-75 cm la 1 an. |n orice caz, fiecare copil are ritmul lui de cre[tere [i
nu este bine s` compar`m copiii \ntre ei! Ne facem griji inutile dac`
vom compara pe b`ie]elul mai „sl`bu] [i micu]“ al unor p`rin]i de 165
cm cu feti]a voinic` a altora care au \n`l]imea de 170-185 cm.
Mai pu]in \n primul an de via]`, dar mai mult \n urm`torii ani, se poate
constata cu u[urin]` o dezvoltare fizic` diferit` \ntre copiii de aceia[i
vârst`, dar de alt sex. Fetele au atât greutatea, cât [i \n`l]imea mai mic`
decât b`ie]ii, dar au ]esut gras mai bine dezvoltat pe abdomen, bra]e [i
coapse, ceea ce determin` \n fapt [i primele diferen]ieri ale formelor la
cele dou` sexe.
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Lua]i izolat, cei doi parametri, greutate [i \n`l]ime, nu pot defini
evolu]ia favorabil` sau nu a cre[terii unui copil; pentru aprecierea
st`rii de nutri]ie, cei doi parametri vor fi raporta]i la vârsta
cronologic` a copilului [i la statusul p`rin]ilor.
Atât cre[terea ponderal`, cât [i cea statural` sunt condi]ionate de
aportul alimentar de substan]e nutritive dintre care proteinele au
rolul de baz`. Lipsa calitativ` sau cantitativ` a principiilor alimentare
de baz`, precum [i a oligoelementelor (diverse substan]e foarte
importante pentru cre[tere, necesare \n cantit`]i foarte mici) se va
repercuta \n primul rând asupra cre[terii \n greutate, iar mai târziu [i
asupra cre[terii \n lungime. Diversele \mboln`viri cu evolu]ie
cronic` la aceast` vârst` (diaree, boli ale aparatului respirator)
influen]eaz` mai pu]in sau tardiv cre[terea \n lungime \n timp ce
greutatea este net afectat` [i relativ repede de la apari]ia
\mboln`virii sugarului.
Dup` vârsta de o lun`, alternan]a dintre perioadele de veghe (când
copilul este treaz) cu cele de somn continu`, ca [i la nou-n`scut, cu
deosebire c` timpul de somn se reduce treptat la 12-14 ore din 24 de
ore, crescând \n mod corespunz`tor timpul petrecut de copil \ntre
dou` mese.
Apari]ia denti]iei, succesiunea ei [i num`rul din]ilor, prezint` o
importan]` mare pentru aprecierea dezvolt`rii [i s`n`t`]ii sugarului.
|n mod obi[nuit, la sfâr[itul primului an de via]` copilul are 8 incisivi;
bine\n]eles, exist` numeroase varia]ii individuale! |n primul rând,
primii din]i nu apar \ntotdeauna la aproximativ 6 luni nici la copiii
s`n`to[i [i normal dezvolta]i pondero-statural, a[a-zi[ii sugari
eutrofici; pot exista cazuri \n care denti]ia este foarte târzie sau
foarte precoce (la 2-5 luni), f`r` a fi vorba de o stare patologic` nici
\ntr-un caz, nici \n cel`lalt. |ntârzierea important` a erup]iilor dentare
poate fi \ns` semnul unor boli importante ale copilului, cu debut \n
primul an de via]`, a[a cum este rahitismul sau diverse alte boli
metabolice severe. |n mod cu totul excep]ional se \ntâlnesc cazuri
când un copil poate veni pe lume cu unul sau cu doi din]i, aceast`
stare neavând semnifica]ie, nici \n bine, nici \n r`u. |n perioada
erup]iei dentare poate ap`rea o u[oar` stare de agita]ie determinat`
de umflarea gingiei la locul ie[irii dintelui.
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Alimenta]ia \n aceast` perioad`, adic` de la 6 luni, când \ncepe a 7-a
lun` de via]`, se diversific` sim]itor, trecându-se de la masa exclusiv
lactat`, la legume, fructe, cereale (pân` la 7 luni, f`r` gluten!) carne,
g`lbenu[ de ou.
Dezvoltarea sugarului se afl` sub influen]a factorilor hormonali care
dirijeaz` procese biologice celulare intime, diferen]ieri celulare [i
tisulare, procese imunologice. Timusul (glanda endocrin` situat` \n
cavitatea toracic` [i care \mbrac` inima \n partea sa superioar`) are
maximum de activitate biologic` tocmai la vârsta de sugar, ea fiind
acea care stimuleaz` indirect producerea factorilor de ap`rare imun`
(anticorpi) secreta]i sub impulsul acesteia de c`tre limfocitele [i
plasmocitele sângelui. Dup` vârsta de 1 an, de \ndat` ce timusul [i-a
\ndeplinit rolul s`u de „ini]iator“ al imunit`]ii organismului, regreseaz`,
devenind la adul]i o cantitate neglijabil`, un rest glandular.
|n perioda \n care copilul beneficiaz` de al`ptare, mai ales \n primele 6
luni când suge f`r` a primi nimic altceva, imunitatea copilului este
conferit` de anticorpii proveni]i de la mam`; copilul este ap`rat de
bolile infec]ioase pe care mama le-a avut sau pe care le face \n timp ce
al`pteaz`. Dup` aceast` vârst`, copilul \ncepe s` sintetizeze ace[ti
factori de ap`rare, mai ales ca urmare a vaccin`rilor. De[i este atât de
mic, sugarul are posibilit`]i de ap`rare \mpotriva celor mai frecvente
agresiuni microbiene sau virusale; aceasta explic` rapida vindecare a
sugarului dup` infec]ii banale sau rezisten]a lui la \mboln`viri, chiar \n
cazul contactului cu microbii unor boli severe (difterie, tuse convulsiv`,
tetanos etc.).
Din punct de vedere al dezvolt`rii psihice, men]ion`m c` pe la 4-6
s`pt`mâni apare „zâmbetul social“, ca r`spuns atunci când i se
vorbe[te [i i se zâmbe[te - \nceputul comunic`rii. S-a observat c`
sugarul are, la \nceput, un interes deosebit pentru fa]a uman`, pe care
o prive[te mai mult decât pe oricare alt stimul, [i c` are tendin]a de a
privi mai ales spre ochii persoanelor. La 2 luni controlul capului este
mai bun, iar pumnii \ncep s` fie mai mult deschi[i. Reac]iile vizuale sunt
mai perfec]ionate (are capacitatea de convergen]` [i de acomodare), la
fel cele auditive. Copilul o recunoa[te vizual pe mam`, are reac]ii
anticipative, se bucur` din timp, când cineva se apropie s`-l ia \n bra]e
[i gângure[te, r`spunde vocal când i se vorbe[te.
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Cum stimul`m copilul la aceast` vârst`?
S` dialog`m \n joc cu el, s`-i suspend`m \n dreptul ochilor, la
15-20 cm juc`rii viu colorate, mobile, cu reprezent`ri ale tr`s`turilor
fe]ei umane, pe care s` le priveasc`. Pentru a-i dezvolta curiozitatea
[i abilit`]ile motorii [i cognitive, s`-l punem, de mai multe ori pe zi,
s` stea pe burt`. |i oferim astfel un orizont nou [i posibilit`]i de
explorare.
|l l`s`m s` plâng`? R`spunsul este „nu“. Prin plâns copilul indic` o
stare de nelini[te, de disconfort. Este necesar s` i se r`spund` la
orice semnal. Copilul trebuie s` fie acum vesel, interesat de mediu,
activ. La copiii crescu]i \n institu]ii de tip reziden]ial de proast`
calitate, s-a constatat c` dac` nu li se r`spunde de foarte multe ori,
treptat, chiar de la aceast` vârst`, \ncep s` plâng` din ce \n ce mai
pu]in, pierzându-[i, \n acela[i timp, \n mare m`sur`, interesul pentru
persoane; atunci când li se r`spunde inconsecvent, plâng mult,
pentru a atrage aten]ia adul]ilor.
Dup` 3 luni copilul \ncepe s` devin` activ \n explorare. Poate s`
urm`reasc` acum obiectele cu privirea pân` la un unghi de 180 de
grade, dispune de vedere tridimensional`. Se uit` [i la obiecte mici,
apropiate, \[i prive[te mult mâinile [i se joac` cu degetele. La 3-4
luni \[i ]ine bine capul când este a[ezat sprijinit \n [ezut [i se bucur`
când este pus \n aceast` pozi]ie. Se \ntinde dup` juc`rii [i le love[te,
emite sunete mai multe, râde \n hohote, se joac` adesea cu saliva.
|n plan cognitiv are comportamente mai diferen]iate. |[i recunoa[te
juc`riile [i se bucur` când le vede. Se recomand` acum juc`rii
suspendate pe un suport semirigid care se leag`n` când este atins,
pe care s` le poat` privi, mi[ca, pip`i, asculta. O oglind` fixat`
deasupra capului copilului la 15-20 cm \l stimuleaz` \n mod
deosebit. Juc`ria sun`toare nu este cea mai potrivit` pentru aceast`
vârst`, pentru c`, de[i o poate re]ine mai mult timp \n mân`, nu
reu[e[te s` o apuce din nou, dac` o scap`.
Din punct de vedere social, copilul \[i formeaz` un model de
a[teptare fa]` de mediu, \n func]ie de modul cum i se r`spunde [i,
totodat`, achizi]ioneaz` un comportament foarte important - \nva]`
cum s` atrag` aten]ia adultului.
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La 5 luni, copilul st`pâne[te bine comportamentul de apucare - care are
un rol \nsemnat \n dezvoltarea cognitiv`; \n perioada care precede
aceast` achizi]ie trebuie s`-i d`m posibilitatea s` exerseze abilit`]ile
mai simple pe care ea le presupune. Copilul urm`re[te vizual obiectele
mult timp, le atinge, le pip`ie, le duce la gur` [i le roade.
Pentru c` el nu se poate deplasa \nc`, s`-i oferim obiecte variate: juc`rii
pentru pat care s` provoace ac]iuni simple prin lovirea, tragerea,
atingerea lor. S`-l punem din când \n când, pentru câteva minute, \ntr-un
scaun \nalt, \n [ezut. S` ne juc`m des cu el, vorbindu-i despre obiectele
care \i atrag aten]ia, s` nu-l l`s`m s` plâng` mult. I se poate da o
suzet`, exersarea reflexului de supt lini[tind copilul, dar numai atunci
când nu g`sim alt remediu.
Dup` 6 luni (unii pe la 8-10 luni) copilul st` f`r` sprijin \n [ezut,
dobândind prin for]e proprii aceast` pozi]ie, se poate \ntoarce de pe
spate pe abdomen, iar când este culcat pe spate \[i prinde picioru[ele
[i \i place s` se joace cu ele. Se joac` [i cu obiecte mici, arunc`,
\mpinge, bate juc`riile, \l intereseaz` efectele ac]iunilor sale.
Gângure[te, comunic` prin mimic`, se bucur` când ne juc`m cu el,
zâmbe[te la imaginea sa \n oglind`. Poate s` \n]eleag` primele cuvinte.
Imit` mai mult mimica adultului. La 7-8 luni spune silabe simple, apoi
repetate. Caut` o juc`rie pe care o ascundem \n timp ce ne prive[te.
Dup` 8 luni \ncepe o perioad` de curiozitate caracteristic`, concomitent
cu posibilitatea de deplasare prin târâre. Copilul exploreaz` tot ceea ce
\i este accesibil, prive[te, pip`ie, gust` [i roade obiectele, \i place s` se
joace cu apa. |n aceast` perioad`, juc`riile trebuie s`-i dea posibilitatea
s` ac]ioneze mici mecanisme, s` \i prezinte probleme simple: juc`rii
care intr` una \n alta, care se \ncastreaz`, cutii \n care s` pun` obiecte
mici (Aten]ie! Nu atât de mici \ncât s`-i intre \n gur`), mingi de diferite
dimensiuni. S` \l l`s`m s` se deplaseze [i s` \i vorbim concis, concret,
despre prezent. Putem s`-i lu`m un ]arc pentru \nv`]area mersului [i
pentru a-l feri de unele accidente casnice.
|ncepând de la aceast` vârst` [i pân` la 2-3 ani, o mare parte din
activitatea copilului se centreaz` pe mam`, cu care stabile[te acum o
rela]ie complex`. Mama devine un model pe care \l imit`, de la ea
\nva]` ce are [i ce nu are voie, o solicit` când are nevoie de ajutor,
\nva]` s` o cunoasc` [i s` \i prevad` reac]iile.
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|n general, pe la nou` luni, copilul poate s` se ridice singur \n
picioare, sprijinindu-se. Tot \n limite normale, unii câ[tig` aceast`
pozi]ie dup` un an. Dup` vârsta de 9-10 luni, sugarul poate apuca
obiecte mai mici \ntre degetul mare [i cel ar`t`tor. |n]elege o
comand` verbal` simpl` [i, pu]in mai târziu, o interdic]ie. |n]elege
câteva cuvinte [i, tot \n aceast` perioad` poate s` spun` primele
cuvinte cu sens. {tie s` execute gesturi simple la comand` (face
„pa“, bate din palme). |i place s` scoat` [i apoi s` pun` obiecte \n
cutii, sertare, \l atrag u[ile, capacele cu balamale, c`r]ile pe care le
\nchide [i deschide, r`sfoie[te dând mai multe pagini odat`.
Curiozitatea [i capacitatea sa de explorare \ncep s` se dezvolte mai
mult decât pân` acum, \n func]ie de experien]ele [i de \ncurajarea
pe care i le oferim. Uneori ata[amentul pentru mam` poate s`
devin` preponderent, \n detrimentul interesului de explorare a lumii
din jur. Este bine s`-i asigur`m copilului experien]e cotidiene cât
mai bogate, pentru a men]ine echilibrul \ntre aceste dou` tendin]e.
El este acum la vârsta la care adultul trebuie s` devin` [i o surs` de
autoritate. |ntr-un regim educativ plin de c`ldur` [i afec]iune, copilul
va \nv`]a, \n acela[i timp, primele reguli de disciplin`, precum [i de
grija pentru familie [i prieteni. Vom fi fermi, delimitând clar ceea ce
este admis de ceea ce este interzis, f`r` s` pedepsim copilul. Dac`
nu \ncepem s`-l trat`m ferm \nc` de la o vârst` foarte mic`, mai
târziu nu va [ti cum s` se comporte \n situa]ii frustrante. Dac` nu
ascult` comanda, lu`m pur [i simplu copilul din situa]ia nedorit`
sau \l ajut`m s` execute ceea ce i-am cerut. Consecven]a este
esen]ial`.
La aceast` vârst`, este firesc ca orice copil s` fie activ, exprimându[i \n egal` m`sur`, bucuria, entuziasmul, dar [i sup`rarea, atât \n
timpul jocului, cât [i \n rela]iile sociale. Un model eficient de
educa]ie stimuleaz` [i \ncurajeaz` copilul, apreciindu-i realiz`rile,
interesele, curiozitatea. El are nevoie s` i se r`spund` cu entuziasm,
cu exclama]ii de bucurie [i cu c`ldur` pentru a-[i câ[tiga treptat
autonomia. |i vom r`spunde prompt când ne solicit` ajutorul pentru
c` nu se descurc` singur, dar nu [i atunci când o face pentru a ne
monopoliza aten]ia sau pentru c` aceasta este calea cea mai u[oar`
de a ajunge la scop.
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Este util „premerg`torul“? NU! Dimpotriv`: d` o fals` imagine despre
mersul \n picioare, irit` zona genital`, poate prilejui accidente prin
r`sturnare.
Perioada de antepre[colar (1 - 3 ani)
Se \ntinde de la primul [i pân` la \ncheierea celui de-al treilea an de
via]` [i reprezint` o perioad` calitativ nou`, \n care cre[terea [i
dezvoltarea se fac \ntr-un ritm sus]inut (dar departe de valen]ele atinse
\n primul an de via]`), iar dezvoltarea psihic` (memoria, inteligen]a,
aten]ia, observa]ia) atinge parametri \nal]i (se apreciaz` c` \n primii trei
ani ai vie]ii, copilul realizeaz` 25-30% din \ntregul poten]ial al
dezvolt`rii umane). Este perioada cu care \ncep cei „7 ani de acas`“,
când receptivitatea copilului la m`surile de cre[tere [i educa]ie
\ntreprinse de p`rin]i ([i cu deosebire de c`tre mam`) este ne\nchipuit
de mare.
Cre[terea statural` [i ponderal` sunt continue, dar nu ating
performan]ele altor vârste (perioada de sugar sau cea de adolescen]`).
Totu[i, \n anumite perioade se constat` o cre[tere mai accentuat` \n
greutate, a[a cum este perioada lunilor de toamn` (din august pân` \n
noiembrie) [i una mai \ncetinit` prim`vara [i la sfâr[itul verii. Cre[terea
\n \n`l]ime, \n schimb, este mai accentuat` din luna aprilie pân` \n iulie,
când lumina solar` \[i exercit` din plin influen]a sa binef`c`toare
asupra organismului tân`r, aflat \n plin` cre[tere [i dezvoltare.
|n aceast` perioad` se definitiveaz` denti]ia provizorie (denumit` [i „de
lapte“); la mijlocul ei sau spre sfâr[itul celui de-al treilea an de via]`,
copilul are to]i cei 20 de din]i de lapte ce urmeaz` a fi schimba]i \n din]i
definitivi dup` vârsta de 6 ani.
Dezvoltarea motorie este intens` \n aceast` perioad`. Dac` la sfâr[itul
primului an de via]` copilul abia p`[e[te (de[i aceasta nu este o regul`),
cu timpul, mersul devine sigur, ba chiar \ncepe s` [i alerge.
Pe m`sur` ce copilul cre[te, [i func]iile organismului s`u se dezvolt`
continuu. Astfel, digestia devine apt` [i adaptat` pentru o alimenta]ie
calitativ [i cantitativ superioar` celei de la vârsta de sugar, apropiindu-se
mai mult de cea a adultului. Nevoile de somn scad de la an la an,
perioadele de activitate fizic` predominând asupra celor de somn [i
aceasta deoarece la copilul mic procesul de excita]ie (de activitate
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nervoas` [i motorie) predomin` asupra procesului de inhibi]ie (de
repaus, de somn). Când doarme \ns`, somnul copilului este profund,
de durat` [i odihnitor; la trezire el \[i poate relua f`r` mare
dificultate ocupa]iile preferate.
La copilul mic pot ap`rea o serie de tulbur`ri ale s`n`t`]ii,
nemanifestate sau greu de pus \n eviden]` la vârsta de sugar, cum
ar fi tubur`rile de vedere, de auz, de mers sau anomaliile dentare,
afec]iuni care necesit` o corectare prompt`, prin mijloace medicale
aflate ast`zi la \ndemân`. Dar patologia care caracterizeaz` aceast`
vârst` este cea respiratorie, \mboln`virile afectând mai ales c`ile
respiratorii (nas, faringe, trahee, bronhii) [i mai pu]in pl`mânul
propriu-zis. Tulbur`rile digestive, mult mai rare decât la sugar, sunt
provocate mai ales de gre[eli alimentare (indigestii) decât de infec]ii
digestive.
Vaccin`rile efectuate \i protejeaz` pe copiii mici de bolile \mpotriva
c`rora s-au imunizat prin vaccinare, dar ei pot face unele dintre
bolile pentru care nu sunt imuniza]i (viroze eruptive, varicel`, chiar
scarlatin` sau hepatit` viral`).
Dac` \n aceast` perioad` copiii \nregistreaz` mari progrese \n
evolu]ia psiho-motorie, nu este mai pu]in adev`rat c` tot acum se
pot constata [i primele caren]e de ordin educativ, datorate \n cea
mai mare parte p`rin]ilor, ca primii lor educatori.
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RELA}IA DINTRE MAM~ {I COPILUL MAI MIC DE
2 ANI
Literatura de specialitate subliniaz` rela]ia mam`-f`t \nceput` \nc` din
perioada embrionar` a viitorului copil. Se apreciaz` c` \n evolu]ia
rela]iei mam`-copil, un rol de seam` \l are modalitatea \n care femeia
tr`ie[te perioada de gesta]ie, sarcina reprezentând un moment
important \n dezvoltarea intrinsec` psiho-somatic`, moment \n care
modific`rile somatice [i cele psihice sunt interdependente [i \n egal`
m`sur` responsabile de succesul sau e[ecul acestei faze. Adesea,
femeii gravide i se recomand` lini[te [i relaxare \n plan psihic, \n mare
m`sur` [i datorit` cuno[terii posibilit`]ii de impregnare a f`tului cu
sentimentele, anxiet`]ile [i dorin]ele viitoarei mame (transmitere
explicat` prin leg`tura existent` \ntre circula]ia sanguin` a mamei [i a
f`tului). Deci, leg`tura mam`-copil se formeaz` \nc` din perioada
prenatal` [i se manifest` sub forma rezonan]ei \n plan afectiv. |n prima
perioad` a vie]ii extrauterine, toat` aten]ia mamei este orientat` spre
prosperitatea fizic` a sugarului. Activitatea sa const` \n hr`nirea [i
\ngrijirea lui. Acum apar [i manifest`rile de dragoste. |n primele luni de
via]`, nevoia mamei de a proteja unitatea sa cu copilul este intens`, iar
posibilit`]ile de satisfacere sunt, de asemenea, foarte mari, neputin]a
copilului \n timpul al`pt`rii favorizând aceast` unitate.
Mama \l alint` [i \i produce satisfac]ii [i de aceea se spune c` sugarul se
confund` cu ea. Sugând, lipit de corpul mamei, mângâiat, alintat verbal,
strigat pe nume [i privit cu dragoste, nou-n`scutul are posibilitatea
pentru câteva minute s` refac` unitatea cu mama. Repus \n pat, când
masa se termin`, copilul poate fi cuprins de o stare de indispozi]ie,
determinat` mai ales de separarea din contactul intim cu mama.
Atitudinea ei instinctiv` \n fa]a crizelor de plâns ale nou-n`scutului este
s` \ncerce s`-l lini[tesc` [i s`-l readorm`. Ea \l mângâie, \l ia \n bra]e, \l
leag`n`, \i schimb` pozi]ia, cânt` sau pur [i simplu \l prive[te [i \i
vorbe[te. Aceste gesturi sunt de natur` s`-l lini[teasc`: se calmeaz`,
tace, pare a-[i fi g`sit buna dispozi]ie [i readoarme. Contactul cu
bra]ele „calde“ ale mamei are un efect salutar pentru lini[tea copilului.
Pl`cându-i asemenea experien]e binef`c`toare, el \[i iube[te mama,
iubindu-se \n acela[i timp pe sine. Ea este „eul“ lui, cât` vreme acest
eu nu s-a constituit.

Ghidul tinerelor mame

55

Mama, cu dragostea sa, reprezint`, prin excelen]`, punctul fix,
reperul statornic pe care sugarul \l g`se[te \n universul s`u mobil [i
fluctuant. |n timpul suptului, copilul face cuno[tin]`, treptat-treptat,
cu diferite caracteristici ale mamei: sân, lapte, bra]e, figur`, voce. Cu
timpul, mama nu mai este apreciat` de el doar prin prisma hr`nirii.
Bucuria de a o vedea, de a o \ntâlni, de a fi \n bra]ele sale devin
pl`ceri \n sine. |n aceste momente este foarte greu, dac` nu
imposibil, de separat senza]ia copilului de cea a mamei. Este vorba
de un joc \n oglind` \ntre copil [i mam`. Pl`cerea acestui joc
prelunge[te al`ptarea. |n acela[i timp, mama \[i \ndrum` copilul s`[i cunoasc` diferite p`r]i ale corpului, \i prinde pumnii, \i atinge unul
de altul, \i a[eaz` pe fa]`, \i atinge corpul, obrajii, \l \mbr`]i[eaz`.
Exist` un schimb emo]ional mam`-copil: ea stimuleaz` copilul,
ofer` acestuia, copilul recep]ioneaz`, absoarbe avid, iar ca r`spuns
\[i exprim` bucuria fa]` de mama sa. Transferul intens mam`-copil
este \n sine o surs` de stimulare [i progres pentru cel din urm`.
Mama, fericit` c` are un copil, \l stimuleaz` [i \l protejeaz`
permanent; ea caut` s` ob]in` un surâs, expresia de bucurie, de
satisfac]ie. Aceast` atitudine stimulativ` a sa \l face pe copil curios
\n a privi \mprejur [i a cuprinde lumea. |n persoana mamei, copilul
g`se[te nu numai o lini[te, dar [i o experien]` pozitiv`, c`lduroas`
[i stimulativ`, la care r`spunde \ntr-o manier` asem`n`toare.
Surâsului copilul \i r`spunde prin surâs, dragostei prin dragoste.
|ntre 1 [i 8 luni, perioad` de care ne-am ocupat pân` acum, \n
unitatea mam`-copil, \n dorin]a prezen]ei [i a contactului cu mama,
\[i g`se[te originea sentimentul de dragoste care se va dezvolta \n
stadiile ulterioare. |n fa]a copilului, care se manifest` atât de
dezorganizat, mamele adopt` diferite pozi]ii: mame hiperanxioase,
care-[i protejeaz` \n mod excesiv copilul nel`sându-l niciodat`
singur; mame ce se \nchid \ntr-o rutin` rigid` [i steril` \ngrijind
copilul \n mod con[tiincios, f`r` \ns` s`-[i manifeste dragostea [i
bucuria; mame total dezorientate ce apeleaz` la sfaturi din toate
p`r]ile, pe care \ns` nu sunt capabile s` le utilizeze \n mod eficient;
mame echilibrate, care r`spund prompt [i cu afec]iune nevoilor
copilului.
|n urm`toarea perioad`, cuprins` \ntre 8 [i 14 luni, dependen]a
copilului fa]` de adult continu` s` fie mare, dar \[i schimb`
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caracterul: trezirea sentimentului de afectivitate \l face pe copil avid de
contact; el nu contene[te s` \l primeasc`.
Dup` aceast` vârst`, preferabil dup` 18-24 de luni, se face \n]`rcarea.
|n]`rcarea alimentar` este prima etap` dintr-un proces mai general,
lent, de separare la care copilul ader`, pentru c` aproape tot ceea ce
vrea, dore[te, iube[te este \n afara mamei sale. Atitudinea ei fa]` de
aspectele \n]`rc`rii este important` pentru evolu]ia afectiv` a copilului.
O mam` sensibil` la nevoile acestuia, care \[i d` seama c` nu trebuie
nici s` men]in` copilul \n dependen]`, nici s`-l resping` [i care este ea
ins`[i emo]ional capabil` s` suporte separarea, va realiza \n]`rcarea
progresiv.
La vârsta cuprins` \ntre 1 [i 2 ani, copilul dore[te s` fie cu mama sa, \i
arat` tot ce face pentru a ob]ine admira]ia ei. El r`mâne s` se joace
singur, dar activitatea sa se epuizeaz` repede dac` nu este stimulat` de
prezen]a mamei sale [i de interesul pe care aceasta i-l poart`. Mama
trebuie s` fie martor ocular al tuturor explor`rilor lui. |i arat` tot ce face.
Dore[te ca mama s`-l admire, s`-i surâd`, s` participe la toate
experien]ele sale. |n aceast` perioad`, rela]ia mam`-copil cap`t` noi
valen]e. Copilul caut` participarea mamei. |ntr-un elan de dragoste
spontan`, d` mamei sale tot ceea ce face, \mparte cu ea bucuriile.
Cunoa[te pl`cerea de a da, pentru a suscita bucuria mamei [i pentru a
o vedea mul]umit`. El caut` s` provoace manifest`ri de dragoste
matern` de care pân` acum a profitat \n mod pasiv. C`utarea pl`cerii
\n doi st` la baza sentimentelor altruiste.
Dac` \n aceast` perioad` copilul este frustrat de afec]iunea matern`, el
regreseaz`, pierde gustul de activitate [i devine - dup` o criz` mai mult
sau mai pu]in \ndelungat` - apatic, indiferent, stereotip. Tot acum
dorin]ele copiilor \ntâmpin` [i unele interdic]ii. |ntre 1 [i 2 ani, lupta
pentru autonomie \n plan motor este cel mai bun stimulent pentru
dezvoltarea gustului de independen]`.
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PERIOADA POST-PARTUM
Prima menstr`
Exist` dou` etape \n via]` când organismul femeii intr` \n amenoree
(nu mai are menstr`): \n timpul sarcinii [i imediat dup` aceea, pe durata
al`pt`rii.
Prima menstr` depinde [i de faptul dac` femeia al`pteaz` sau nu.
Astfel, \n cazul unei femei care nu al`pteaz`, ciclul \ncepe cel mai
devreme la 2 s`pt`mâni dup` na[tere. Aproximativ la 6 s`pt`mâni
dup` na[tere are loc prima ovula]ie.
Primul ciclu este foarte des perturbat. La 20-30 de procente dintre femei
nu are loc nici un fel de ovula]ie \naintea primului ciclu. |n afar` de asta,
a doua etap` a ciclului este mult mai scurtat` la majoritatea femeilor.
De obicei, abia cel de-al treilea ciclu decurge normal.
Femeilor care al`pteaz` menstrua]ia le vine mai târziu. Cu cât mai
intens al`pteaz` o mam`, cu atât mai puternic este suprimat` ovula]ia.
Dac` femeia al`pteaz` la cererea copilului, menstrua]ia pur [i simplu
nu mai are loc.
La majoritatea femeilor care al`pteaz` mult, ciclul \[i face apari]ia dup`
cel pu]in [ase luni, adic` dup` momentul \n care copilul \ncepe s` fie
hr`nit [i cu mâncare solid`. Exist` \ns` [i femei a c`ror menstrua]ie
apare mai devreme sau mult mai târziu. |n plus, la majoritatea mamelor
care al`pteaz` nu are loc o ovula]ie \n cadrul primului ciclu; de aceea se
spune c` al`ptarea la cererea copilului are, pe lâng` multiplele efecte
benefice pentru copil, [i rolul unei contracep]ii naturale.
Reluarea vie]ii sexuale
Reinstalarea ciclului nu are efecte secundare asupra vie]ii sexuale a
cuplului. Odat` cu secretarea estrogenului, cre[te [i libidoul. Doar
oboseala fizic` a tinerei mame, lipsa somnului [i eventualele conflicte
cu partenerul inhib` dorin]a sexual`.
Este bine s` a[tepta]i s` se vindece leziunile vaginale. |n general, nu
dureaz` mai mult de trei sau patru s`pt`mâni, dar dac` perineul este
\nc` dureros, probabil c` ve]i amâna activitatea sexual` pentru \nc`
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vreo dou` s`pt`mâni. Acesta este motivul pentru care, la extenarea
din maternitate, se recomand` repaos sexual aproximativ 6
s`pt`mâni.
Primul contact sexual dup` na[tere trebuie s` fie extrem de blând.
Dac` ave]i dureri, cere]i sfatul medicului. |n aceast` prim` perioad`
pute]i constata c` ave]i un libido sc`zut (sunte]i mai pu]in interesat`
de rela]iile sexuale). Pe lâng` disconfortul fizic, pot interveni [i
tensiuni psihice [i emo]ionale prin care trece]i \ntr-o perioad` \n care
\ncerca]i s` v` adapta]i la via]a cu noul copil. Este foarte important
s` vorbi]i cu partenerul despre aceste probleme pentru a nu-i crea
un sentiment de respingere.
Sindromul postnatal
Sindromul post-natal se manifest` prin 3 st`ri diferite pe care
femeile le pot experimenta dup` na[tere, intensitatea [i durata lor
variind de la triste]e postnatal`, care este forma cea mai comun` [i
u[oar`, trecând prin depresie postnatal` [i ajungând uneori, \n
cazurile cele mai grave, la psihoz` postnatal`, care este cea mai rar`
[i sever`. Multe mame povestesc c`, la na[tere, n-au fost \nv`luite,
a[a cum se a[teptau, de acel sentiment de „dragoste absolut`“ [i c`
au fost total descump`nite atunci când copila[ul a fost adus, \nc`
din prima zi, s`-[i petreac` tot timpul al`turi de mam`. Experien]a
prin care trece fiecare femeie \n momentul na[terii duce uneori la
comportamente ciudate din partea unor mame. Crizele de plâns,
irascibilitatea, anxietatea, insomniile, durerile de cap sunt primele
simptome ale sindromului postnatal.
Triste]ea postnatal` este forma cea mai u[oar` [i frecvent` a
sindromului postnatal. Ea este caracterizat` printr-o perioad` scurt`
de depresie u[oar` care debuteaz` de obicei la mai pu]in de o
s`pt`mân` de la na[terea copilului, iar uneori imediat dup`
externarea mamei \mpreun` cu copilul din maternitate. Speciali[tii
consider` c` exist` mai mul]i factori care pot contribui la generarea
triste]ii postnatale. Primul factor care st` la baza apari]iei sale este
sc`derea brusc` a producerii progesteronului (un hormon secretat
\n cantit`]i mari \n timpul sarcinii). Aceast` stare atinge punctul
culminant \n a 4-a sau a 5-a zi dup` na[tere, atunci când
progesteronul este la cota minim`. Speciali[tii mai sus]in, conform
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unor cercet`ri recente, faptul c` aceste st`ri pot fi legate [i de aportul
insuficient de calciu din timpul sarcinii.
Alt factor important \n dereglarea echilibrului afectiv este stresul legat
de adaptarea la noua via]`, \mpreun` cu copila[ul, de responsabilit`]ile
pe care le implic` acesta, de imensele schimb`ri pe care le va aduce \n
via]a familiei. O mam` care experimenteaz` triste]ea postnatal` poate
s` se simt` foarte sensibil` [i sup`rat`, s` plâng` foarte mult, s` se
simt` foarte tensionat`, s` aib` o stare general` proast`, s` se simt`
obosit`, s` aib` poft` de mâncare redus` etc. Pentru majoritatea
femeilor care trec prin triste]ea postnatal`, sentimentele acestea vor
disp`rea \n câteva zile, starea lor \mbun`t`]indu-se. |ns` exist` femei la
care starea nepl`cut` va continua, triste]ii postnatale lu\ndu-i locul
depresia postnatal`. Debutul ei poate fi situat oricând \n decursul
primului an din via]a copilului [i poate fi brusc sau gradat. Nu exist`
doar o singur` cauz` a depresiei postnatale, \ns` se crede c` exist` un
num`r de factori care le poate face pe unele femei mai vulnerabile
decât altele:




factori sociali, precum lipsa unui sprijin social (\ntâlnit mai ales la
mamele singure) sau condi]iile materiale precare;
factori biologici, mai ales schimb`rile hormonale din corpul
femeii dup` na[tere;
factori psihici, aici fiind vorba despre modific`rile care intervin \n
rela]ia cu ceilal]i, presiunea reprezentat` de a[tept`rile pe care
mama le are fa]` de ea \ns`[i [i a[tept`rile pe care ceilal]i le au
de la ea, pierderea independen]ei etc.

|n aceast` situa]ie, mama poate avea o stare de tensiune [i iritare, de
\ngrijorare (adesea f`r` nici un motiv serios), poate manifesta
sentimente de disperare, indiferen]` sau chiar respingere fa]` de
partener [i/sau copil, se poate sim]i derutat`, incapabil` s` se
concentreze, extenuat` etc.
O femeie care sufer` de depresie postnatal` are mare nevoie de
suportul celor din jur; partenerul, membri ai familiei, prietenii sunt
foarte importan]i. Ei pot fi un interlocutor de valoare [i un \nlocuitor \n
treburile casnice de care tân`ra mam` trebuie s` fie scutit` o vreme. |n
plus, l`uza va constata c` este foarte util s` aib` aproape [i un
profesionist, cineva care s` o \ncurajeze s` vorbeasc` despre
sentimentele [i temerile ei, care s`-i dea sentimentul c` este \n]eleas`
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[i sprijinit` f`r` a o judeca. Aceast` persoan` poate fi un asistent
social, psiholog sau medic. Specialistul \i va explica mamei c`
restabilirea dup` depresia postnatal` reprezint` un proces treptat,
care se realizeaz` \n timp, \i va \ncuraja anturajul s`-i ofere sprijin
moral.
Cea mai grav` [i, din fericire, cea mai rar` form` a sindromului
postnatal, afectând 0,1-0,3% dintre femei, este psihoza postnatal`,
cunoscut` [i sub numele de psihoza postpartum. Când o mam`
sufer` de psihoz` postpartum, ea pierde contactul cu realitatea, fiind
incapabil` s` disting` \ntre realitate [i imagina]ie: poate avea
credin]e \n[el`toare, schimb`ri imprevizibile [i extreme ale st`rilor
de dispozi]ie, st`ri confuzionale, delirante. Se va recurge cât se
poate de repede la sfatul specialistului, recomandat de medicul de
familie.
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SARCIN~ NEDORIT~, CONTRACEP}IE
O sarcin` nedorit` poate ap`rea ca urmare a mai multor cauze:




violul;
consecin]a faptului c` nu a]i folosit o metod` de prevenire a
sarcinii;
existen]a unor tulbur`ri hormonale care duc la dereglarea ciclului
menstrual [i apari]ia menstrei peste sarcin`.

Semnele sarcinii








Lipsa sau \ntârzierea menstrei;
Sâni durero[i sau m`ri]i;
Senza]ie de oboseal` sau somnolen]`;
Urinare frecvent`;
Senza]ie de balonare;
Intoleran]` la pasta de din]i;
Grea]` sau v`rs`turi.

Dac` crede]i c` a]i putea fi \ns`rcinat`, face]i un test de sarcin`.
Majoritatea testelor de urin` [i sânge pot fi f`cute cel mai devreme la
data la care ar trebui s` apar` menstrua]ia, dar rezultatul unui test de
urina este mai concludent dac` acesta este f`cut la 10-14 zile de la data
\ntârzierii menstrua]iei. Medicul poate confirma sarcina printr-un
examen medical. Acum exist` \n orice farmacie teste de sarcin`, cu
instruc]iuni clare, deci pot fi folosite acas`.
Planificare familial`
Pentru planificarea unei sarcini, pentru spa]ierea chibzuit` a sarcinilor,
pentru evitarea unei sarcini nedorite se recomand` \nscrierea la un
cabinet de planificare familial`. |n cadrul policlinicilor, \n cadrul
maternit`]ilor, inclusiv \n sistemul privat sunt organizate astfel de
cabinete. Utilizarea corect`, la indica]ia medicului, a metodelor de
contracep]ie prezint` un risc minim pentru s`n`tatea femeii. Metodele
de contracep]ie judicios alese nu afecteaz` fertilitatea femeii dup`
\ntreruperea folosirii lor. Ele ofer` siguran]` [i confort cuplului care
poate astfel decide asupra momentului când dore[te s` aib` copii,
precum [i num`rul lor.
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Ce este contracep]ia?
CONTRACEP}IA = evitarea st`rii de graviditate, respectiv a sarcinii.
Dac` dori]i s` evita]i o sarcin` este necesar s` folosi]i o metod`
contraceptiv`.
Metode de contracep]ie


Metode de barier`: prezervativul, diafragma, cupola cervical`,
spermicidele, buretele vaginal;



Dispozitive intrauterine: steriletul, inelul vaginal;



Pilule: pilula combinat`, pilula monohormonal`;



Contraceptive injectabile;



Implanturi subdermale care furnizeaz` protec]ie timp de 5 ani;



Sterilizarea voluntar` chirurgical` (ireversibil`) masculin` [i
feminin`;



Metode naturale; planificarea familial` bazat` pe metodele
naturale presupune \n]elegerea fertilit`]ii [i depistarea acelor
zile ale ciclului menstrual \n care o femeie poate r`mâne
\ns`rcinat`. Prin observarea [i \nregistrarea diferitelor semne
[i simptome naturale, care apar de-a lungul ciclului menstrual,
dumneavoastr` [i partenerul pute]i s` \nv`]a]i s` identifica]i
perioada fertil` [i s` o evita]i.

Când alege]i o metod` contraceptiv`, ]ine]i seama de: vârst`, starea
de s`n`tate, cât de mult dori]i s` evita]i o sarcin`, obiceiuri de via]`.
Nici o metod` contraceptiv` nu asigur` protec]ie de 100%.
Riscurile sarcinii la o vârst` nepotrivit`
O sarcin` \nainte de 18 ani sau prima sarcin` dup` 35 ani, la femei
de orice vârst` care sufer` de o boal` pe care sarcina sau na[terea
o pot agrava, la femei care au n`scut anterior 4 copii cre[te riscul din
punct de vedere al s`n`t`]ii, atât pentru mam`, cât [i pentru copil.
Multe decese care se petrec la na[tere \n cazul femeilor cu diferite
boli pot fi evitate prin utilizarea corect` a metodelor de contracep]ie.
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|n general, o femeie nu este pe deplin preg`tit`, din punct de vedere
fizic, psihic [i social, s` poarte o sarcin` \naintea vârstei de 18 ani.
Copiii n`scu]i de femei mai tinere de 18 ani au un risc mai mare s` se
nasc` prematur [i s` aib` greutate mic` la na[tere. Exist` posibilitatea
ca [i na[terea s` fie mai dificil`. Totodat`, riscurile pentru s`n`tatea
mamei sunt mai mari.
Dup` vârsta de 35 ani, riscurile pentru s`n`tatea femeii legate de
sarcin` [i na[tere, \ncep din nou s` creasc`.
Modific`ri ale psihismului \n graviditate
Modific`rile psihice din perioada de sarcin` sunt reprezentate de o
simptomatologie variat`, atât ca intensitate cât [i ca durat`, ap`rut` \n
leg`tur` direct` cu modific`rile complexe endocrino-metabolice [i
psiho-sociale legate de eveniment. Ele pot \nso]i \ntreaga perioad` a
sarcinii sau pot ap`rea numai \ntr-o anumit` etap`. |n general se
manifest` prin: capricii [i/sau intoleran]e alimentare, modific`ri ale
poftei de mâncare, reac]ii contradictorii, irascibilitate, iritabilitate,
exagerarea orgoliului, modific`ri ale dorin]ei sexuale sau de natur`
afectiv`.
Cazurile grave pot lua forma unor:
 nevroze, care se manifest` cel mai adesea prin grija exagerat`
pentru orice situa]ie care ar putea afecta produsul de concep]ie
[i/sau pentru propria s`n`tate, ritualuri, meticulozitate, conduite
\n care sunt cuprin[i [i ceilal]i membri ai familiei, tendin]a de
situare \n centrul aten]iei, de a pl`cea sau diverse fobii;
 psihoze, care sunt mai rare, apar mai ales \n a doua jum`tate a
sarcinii [i se manifest` sub forma unor st`ri depresive, ce se pot
prelungi [i dup` na[tere.
Avortul
Avortul nu este o metod` de contracep]ie. Este un fapt temeinic dovedit
c` avortul prezint` foarte multe riscuri pentru s`n`tatea femeii! |n
fiecare an, \n România, zeci de femei mor datorit` avortului.
Avortul efectuat empiric, \n condi]ii de nesiguran]`, poate fi urmat de
complica]ii majore care, cu tot tratamentul aplicat, pot duce la
infirmit`]i pe toat` via]a sau chiar la deces. Chiar dac`, \n anumite
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situa]ii, un avort provocat nu a avut urm`ri deosebite, reac]ia
organismului femeii la aceast` agresiune este imprevizibil` iar
evolu]ia este, de cele mai multe ori, c`tre complica]ii grave.
Avortul, chiar dac` este efectuat \n condi]ii de securitate medical`,
poate fi urmat de complica]ii grave [i dificil de tratat, cum ar fi
infec]ia [i hemoragia. Aceste complica]ii pot conduce la suferin]e
ulterioare sau la sterilitate. Avorturile repetate, datorit` pierderilor
de sânge [i posibilit`]ii de apari]ie a complica]iilor, pot conduce la
sl`birea progresiv` a st`rii de s`n`tate a femeii.
Trebuie s` [ti]i c` \ntreruperea provocat` a unei sarcini, respectiv
avortul, este permis` numai pân` la cel mult trei luni de sarcin`.
Singura persoan` \n m`sur` s` decid` dac` o sarcin` este sau nu
dorit` sunte]i dumneavoastr`; lua]i hot`rârea pe care o considera]i
cea mai bun`, dar numai dup` ce v` ve]i analiza bine sentimentele
[i ve]i chibzui cu mult` responsabilitate.
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DREPTURILE LEGALE ALE COPILULUI {I
P~RIN}ILOR
„Copilul are dreptul la stabilirea [i p`strarea identit`]ii sale. Copilul este
\nregistrat imediat dup` na[tere [i are de la aceast` dat` dreptul la un
nume, dreptul de a dobândi o cet`]enie [i dac` este posibil, de a-[i
cunoa[te p`rin]ii [i de a fi \ngrijit, crescut [i educat de ace[tia“. Legea
nr. 272/2004, privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului.
Declararea na[terii
Declararea na[terii se face \n maternitate \n termen de trei zile de la
na[tere [i se ob]ine certificatul constatator al na[terii. Acesta se
elibereaz` de la unitatea medical` unde copilul a fost n`scut sau, dac`
copilul a fost n`scut la domiciliu, de c`tre dispensarul medical
teritorial. Pentru ob]inerea certificatului medical constatator al na[terii
copilului, mama/p`rin]ii trebuie s` prezinte actul/ele de identitate \n
original [i, atunci când este cazul, certificatul de c`s`torie.
|nregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civil` la prim`rie
Pentru \nregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civil` este necesar`
ob]inerea certificatului medical constatator al na[terii copilului.
Depunerea actelor se face la prim`ria din localitatea unde a avut loc
na[terea. Termenul legal de declarare a copilului este de 15 zile dup`
care \ntârzierea este sanc]ionat` cu o amend`. |n cazul unor situa]ii
speciale (probleme sociale sau medicale) primarul poate dispune
scutirea de plata amenzii.
Dac` mama este c`s`torit`, pentru ob]inerea certificatului de na[tere al
copilului sunt necesare urm`toarele acte: actele de identitate ale
p`rin]ilor, certificatul de c`s`torie [i certificatul medical constatator al
na[terii copilului.
Dac` mama este nec`s`torit` [i singur`, pentru ob]inerea certificatului
de na[tere al copilului este nevoie de urm`toarele acte: actul de
identitate [i certificatul de na[tere al mamei copilului [i certificatul
medical constatator al na[terii copilului.
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Dac` mama este nec`s`torit` iar copilul este rezultatul unei rela]ii de
concubinaj iar tat`l copilului dore[te s`-[i recunoasc` paternitatea,
pentru ob]inerea certificatului de na[tere este nevoie de
urm`toarele acte: actele de identitate ale p`rin]ilor, certificatul de
na[tere al mamei, certificatul medical constatator al na[terii
copilului precum [i o declara]ie de recunoa[tere a paternit`]ii,
semnat` de ambii p`rin]i \n prezen]a ofi]erului de stare civil`.
Dac` tat`l copilului refuz` s`-[i recunoasc` paternitatea [i mama
dore[te s` declan[eze un proces pentru stabilirea paternit`]ii trebuie
s` ia leg`tura cu un avocat; demararea procedurilor se face pân`
când copilul \mpline[te vârsta de un an.
Dac` copilul este cu paternitate nerecunoscut` iar tat`l acestuia
dore[te s`-[i recunoasc` paternitatea acest lucru se poate face pân`
când copilul \mpline[te vârsta de un an. Actele necesare sunt: actele
de identitate ale p`rin]ilor, vechiul certificatul de na[tere al copilului
\mpreun` cu declara]ia de recunoa[tere a paternit`]ii semnat` de
ambii p`rin]i \n prezen]a ofi]erului de stare civil` (numele tat`lui
apare trecut \n dreptul rubricii TATA, dar numele de familie r`mâne
al mamei).
Dac` copilul a \mplinit un an [i nu a fost declarat, pentru ob]inerea
certificatului de na[tere se \ncepe ac]iunea de \nregistrare tardiv` a
na[terii care se face numai pe cale judec`toreasc`. Pentru
rezolvarea acestei probleme este recomandabil ca mama s` ia
leg`tura cu un asistent social.
Ob]inerea Livretului de familie
Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date
cu privire la componen]a familiei, filia]ia copiilor [i situa]ia lor
juridic` fa]` de reprezentan]ii legii. Livretul de familie este
netransmisibil [i serve[te la acordarea drepturilor reglementate prin
lege.
Livretului de familie se elibereaz` de c`tre serviciul de stare civil` al
prim`riei \n a c`rei raz` teritorial` are domiciliul p`rintele/reprezentantul legal, pe baza buletinelor de identitate ale p`rin]ilor, a
certificatului de c`s`torie [i a certificatelor de na[tere ale copiilor.
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Drepturile b`ne[ti ale copiilor [i familiilor cu copii
Drepturile b`ne[ti de care pot beneficia, la cerere, copiii [i familiile lor
sunt urm`toarele:








Aloca]ia de stat - acordat` copiilor \n vârst` de pân` la 16 ani,
celor care urmeaz` una din formele de \nv`]`mânt prev`zute de
lege pân` la \mplinirea vârstei de 18 ani, iar copiilor handicapa]i
pân` la \mplinirea vârstei de 18 ani. Se ob]ine pe baza unui dosar
care con]ine: buletinele de identitate ale p`rin]ilor \n original [i
copie, certificatul de na[tere al copilului \n original [i copie [i
certificatul de c`s`torie. Acestea se depun la prim`ria din
localitatea unde domiciliaz` p`rin]ii copilului. Conform
prevederilor legale, titularul dreptului la aloca]ie de stat este
copilul; aloca]ia se pl`te[te unuia dintre p`rin]i pe baza acordului
acestora sau, \n caz de ne\n]elegere, pe baza deciziei autorit`]ii
tutelare, p`rintelui la care s-a stabilit, prin hot`râre
judec`toreasc`, domiciliul copilului sau i s-a \ncredin]at spre
cre[tere [i educare. Pentru copilul cu vârsta \ntre 0-2 ani,
cuantumul aloca]iei de stat este de 200 lei.
Indemniza]ia de na[tere - \ncepând cu prima na[tere, mamele au
dreptul la o indemniza]ie de na[tere pentru fiecare copil n`scut.
Plata indemniza]iei se solicit` la prim`ria din localitatea unde
domiciliaz` mama, pe baza unui dosar care trebuie s` con]in`
urm`toarele acte: buletinul de identitate al mamei \n original,
certificatul (certificatele) de na[tere al copilului \n original [i
copie.
Indemniza]ia pentru trusoul nou-n`scutului - se solicit` la
prim`ria din localitatea unde domiciliaz` mama/p`rin]ii, pe baza
unui dosar care trebuie s` con]in` actele de identitate ale
mamei/p`rin]ilor \n original [i copie, certificatul de na[tere al
copilului \n original [i copie. Indemniza]ia pentru trusoul copilului
este \n valoare de 150 de lei.
Aloca]ia suplimentar` - acordat` familiei care are \n \ntre]inere
doi sau mai mul]i copii \n vârst` de pân` la 16 ani (sau pân` la 18
ani, dac` ace[tia urmeaz` cursurile de zi ale unei institu]ii de
\nv`]`mânt organizat` potrivit legii sau sunt \ncadra]i \n gradul I
sau II de invaliditate). Prin familie se \n]elege: so]ul, so]ia [i copiii
lor sau ai oric`ruia dintre ei, având domiciliul comun; persoana
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singur`, nec`s`torit`, v`duv` sau divor]at` [i copiii acesteia
cu care domiciliaz` [i care se afl` \n \ntre]inerea sa, copiii
adopta]i, copiii afla]i \n plasament familial sau \ncredin]a]i.
Pentru ob]inerea aloca]iei suplimetare se depune un dosar la
prim`ria din localitatea de domiciliu a p`rin]ilor care trebuie
s` con]in` urm`toarele acte: certificatele de na[tere ale
copiilor (original [i copie), buletinele de identitate ale
p`rin]ilor (copie [i original), certificatul de c`s`torie (original
[i copie) [i livretul de familie.
Ajutorul social este acordat familiilor, dar [i persoanelor
singure, f`r` venituri sau cu venituri foarte mici. Ajutorul
social se acord` la cerere, de c`tre prim`riile din localitate, iar
persoanele care beneficiaz` de acesta trebuie s` se afle \n una
din urm`toarele situa]ii:
 realizeaz` venituri mai mici decât salariul minim brut pe
]ar`;
 gravide, \ncepând cu luna a patra de sarcin`;
 au copii \n vârst` de pân` la 7 ani;
 sunt \ncadrate \n gradul I sau II de invaliditate.
Concediul pl`tit pentru \ngrijirea copiilor \n vârst` de pân` la
doi ani. Concediul pl`tit pentru \ngrijirea copiilor \n vârst` de
pân` la doi ani se acord` femeilor, asigurate prin sistemul de
asigur`ri sociale de stat. Acest concediu se acord` \n afara
concediului pl`tit pentru sarcin` [i lehuzie. Concediul pl`tit
pentru \ngrijirea copiilor \n vârst` de pân` la doi ani se acord`,
la cerere, \n continuarea concediului pentru sarcin` [i lehuzie
sau oricând pân` la \mplinirea de c`tre copil a vârstei de doi
ani. Aceast` perioad` de concediu pl`tit reprezint` vechime \n
munc`. Conform legii, de acest concediu pl`tit pentru
\ngrijirea copiilor \n vârst` de pân` la doi ani poate beneficia,
op]ional, oricare dintre p`rin]ii copilului.
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CUM DEVENIM P~RIN}I MAI BUNI?
Pe primul loc \n via]a unui copil st` nevoie de dragoste, consecven]` [i
\ngrijire. Abilit`]ile pozitive de p`rinte nu sunt ceva \nn`scut, ele se
\nva]`.
Mamele [i ta]ii au deprins cuno[tin]ele de baz` din felul \n care ei \n[i[i
au fost crescu]i \n perioada copil`riei. A avea un copil \]i ofer` ocazia de
a te gândi ce anume te-a f`cut s` devii persoana care e[ti ast`zi [i ce fel
de p`rinte ai vrea s` fii la rândul t`u. Aceast` \n]elegere te va ajuta
s`-]i \n]elegi [i s` ai mai mult` \ncredere \n propriile instincte [i, astfel
s` devii un p`rinte mai sigur pe for]ele proprii.
To]i p`rin]ii a[teapt` s`-[i influen]eze copiii, dar mul]i sunt surprin[i
când descoper` c` asta se \ntâmpl` [i \n sens invers. Au de \nv`]at
despre ei [i despre lumea \nconjur`toare datorit` rolului de p`rin]i [i
din rela]ia cu copiii lor.
Meseria de p`rinte se \nva]` [i este un proces permanent [i \n continu`
schimbare. Se face pas cu pas [i este un lucru de durat`.
P`rin]ii sunt cei dintâi [i cei mai importan]i profesori pentru copiii lor.
Ei \[i \nva]` copiii prin cuvinte [i prin puterea exemplului.
Fiecare copil [i fiecare p`rinte are identitatea [i unicitatea lui, a[a cum
fiecare familie este unic`. To]i p`rin]ii trebuie s` accepte [i s` iubeasc`
copilul pentru felul \n care este [i nu pentru ceea ce ar vrea p`rintele s`
fie.
P`rin]ii trebuie s` aib` grij` de ei \n[i[i pentru a putea avea grij` de
copiii lor. Dumneavoastr` sunte]i foarte important`. Sacrificul de sine
[i preocuparea excesiv` sunt inutile. Un p`rinte trebuie s` \ncerce s` nu
fie complet absorbit de grij` fa]` de copil [i s` acorde aten]ie men]inerii
unei rela]ii pline de afec]iune cu partenerul de via]`. Prezen]a copilului
trebuie s` consolideze nu s` d`râme rela]ia de cuplu.
P`rin]ii au nevoie de o re]ea de sprijin. Când v` sim]i]i cople[i]i,
\ngriji]i-v`. Cere]i ajutor. Familia, prietenii, vecinii, medicii [i alte
persoane - to]i pot s` v` ajute. Când face]i o gre[eal`, a[a cum fac to]i
p`rin]ii [i \ngrijitorii, ave]i multe posibilit`]i de o \ndrepta.
Urma]i un curs pentru p`rin]i! P`rin]ii care sunt dispu[i s` \nve]e sunt
cu totul speciali.
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