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Introducere
Sosirea bebeluşului în casă presupune o schimbare în
desfăşurarea vieţii cotidiene şi a organizării familiare. Primele
săptămâni după naştere sunt o perioadă de schimbări fizice şi
psihologice importante pentru mamă. Primele zile în casă cu
bebeluşul pot fi dificile, deoarece mama se află în proces de
recuperare după naştere, ambii părinţi se înfruntă cu somnul
întrerupt, cu începutul alăptării, al oboselii continue, a senzaţiei
că nu rămâne timp pentru nimic,... Dar, se învaţă repede să se
cunoască necesităţile cele mai elementare ale noului membru
al familiei (mâncarea, somnul, să se simtă comod, curat şi ocrotit) şi să se organizeze pentru ca totul să devină mai uşor.
In mod tradiţional, mama a fost cea care s-a ocupat cel mai
mult de noii născuţi, mai ales în primele zile, când este nevoie de o “dedicare totală”. Totuşi, este important ca tatăl să
stabilească cu copilul său o legătură la fel de puternică ca şi
cea a partenerei sale, dincolo de legătura de sânge şi obiceiuri.
Aceasta va repercuta nu numai asupra unei relaţii paternale
solide şi pentru toată viaţa, ci şi asupra relaţiei între părinţi,
care va fi mai unită şi de la egal la egal. Pentru un tată, este
o mare provocare să intre în dificila şi pasionata aventură a
paternităţii.

ghid pentru mame şi taţi

7

Acest contact uşurează nu numai adaptarea bebeluşului la viaţa
din afara uterului, ci şi adaptarea reciprocă între părinţi şi copilul
lor.
In schimbul acestui efort, părinţii se vor simţi recompensaţi prin
surâsul şi dragostea copilului lor. Si nu este nimic mai gratificant ca
faptul de a-l vedea zi de zi crescând şi dezvoltând tot potenţialul
său ca fiinţă omenească.
Nu numai mama şi tatăl, dar şi fraţii, bunicii şi persoanele apropiate devin referinţe afective. Diversele legături sunt ocazii de a
înţelege feluri de relaţii diferite. De aceea, este foarte sănătos,
din punct de vedere emoţional, facilitarea contactului cu alte
persoane din jur.
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1. 1

Ce i se întâmplă corpului
meu după naştere?

CE I SE ÎNTÂMPLĂ CORPULUI MEU
DUPĂ NAŞTERE?

După naştere începe o etapă care se cunoaşte cu numele de
puerperiu sau, popular, “lăuzie”. Este o perioadă de schimbări
şi adaptări.
Ce sunt durerile imediat după naştere?

Uterul trebuie să se retracteze pentru a-şi recupera mărimea
normală. In unele ocazii aceste contracţii dor, atunci se numesc
dureri după naştere. Sunt mai dese şi mai intense începând cu
a doua naştere, şi se manifestă cu mai multă intensitate când
se alaptează. Durează în jur de 3 sau 4 zile. Câteodată este
necesară luarea unui calmant.
Ce sunt lohiile?

Este sângerarea care se produce după naştere, pentru a
expulza secreţiile care sunt originate de cicatrizarea leziunii
produse de placentă. Această sângerare durează în jur de trei
săptămâni. In primele zile este mai abundentă şi de culoare
roşiatică (fiind normală expulzarea unor cheaguri), reducânduse treptat cantitatea, şi schimbându-şi culoarea, până ajunge
la aspectul unei secreţii vaginale normale. In caz de creştere
a cantităţii şi apariţia unui miros neplăcut, trebuie cerut sfatul
medicului. Nu se recomandă folosirea tampoanelor interne, ci
a tampoanelor externe de celuloză sau bumbac, şi schimbate
des.
Contracţia uterului
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Cum trebuie să fie igiena?

Se recomandă continuarea duşurilor zilnice şi spălatul părului,
din prima zi după naştere sau cezariană. Tăietura poate fi
umezită dar, după aceea, trebuie să se usuce bine.
Cum să am grijă cu firele?

In funcţie de tipul de naştere, unele femei au o incizie care a
fost cusută, în zona genitală sau abdominală, şi care necesită
anumite îngrijiri pentru a favoriza cicatrizarea acesteia.
Dacă naşterea a fost vaginală, tăietura trebuie spălată o dată
pe zi (duş zilnic) ,dar şi după fiecare defecare, uscând apoi
bine zona. Tamponul exterior trebuie schimbat des, pentru a
menţine rana curată şi uscată pe timp cât mai îndelungat. Firele
cad singure după două sau trei săptămâni.
In unele situaţii, dacă tăietura se vindecă bine, nu este necesară
folosirea nici unui dezinfectant. In caz contrariu, personalul
sanitar care controlează evoluţia rănii va indica unul adecvat.
In caz că mama alăptează, nu trebuie folosite antiseptice care
să conţină iod.
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Dacă naşterea a fost prin cezariană, în mod normal incizia se
cicatrizează după 5 sau 6 zile, iar firele se scot aproximativ în
a opta zi, deşi rana va întârzia un pic mai mult să se închidă
de tot.

!

După duşul zilnic, trebuie bine uscată zona cusută şi schimbat
pansamentul. Este important să se menţină tăietura curată
pentru a evita posibile infecţii.
Ce îngrijiri necesită sânii?

Duşul zilnic este suficient. Nu se recomandă spălarea areolei şi
nici cea a mamelonului, nici înainte nici după alăptare.
Mameloanele trebuie menţinute uscate. Folosirea îndelungată
a discurilor absorbante poate duce la apariţia anumitor
probleme la nivelul sfârcurilor. Dacă se folosesc, trebuiesc
schimbate cât mai des.
Este de preferat să se doarmă fără sutien pentru a evita
posibile reţineri de lapte. In caz că se foloseşte sutien, se
recomandă să nu comprime pieptul.
1.2. INGRIJIRI GENERALE

Alimentaţia

Chiar dacă alăptezi sau nu, este important să ai o dietă variată
şi sănătoasă. Medicul tău îţi va indica dacă ai nevoie de un
supliment.
Evită consumul de alcool, droguri şi stimulanţi.
Este normal să te preocupi în a-ţi recupera silueta, dar ai
răbdare; este un proces lung. Nu este momentul să începi o
cură de slăbire.
Constipaţia. Este normală constipaţia?

In această perioadă este destul de frecventă, mai ales dacă
ai hemoroizi şi ţi-a fost efectuată epiziotomia, din cauza
ghid pentru mame şi taţi
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ATENCIÓN

neplăcerilor pe care le ocazionează. Chiar dacă ai senzaţia că
ţi se “rup” firele, aceasta este puţin frecvent.

Planşeu pelvian normal.

Pentru a îmbunătăţi această situaţie, se recomandă urmarea
unei diete bogată în fibră (pâine şi cereale integrale, verdeţuri,
fructe, legume...), plimbări, cât şi masarea circulară a abdomenului, în sensul acelor de ceas. In afară de aceasta, se pot urma
îngrijirile specifice pentru hemoroizi: să se evite statul îndelungat în picioare sau pe şezut, folosirea unui unguent special
recomandat de către medic, şi să se facă băi de şezut cu apă
călduţă după fiecare defecare.
Ce exerciţiu fizic se poate face?

Planşeu pelvian slăbit.

Se recomandă practicarea, în mod progresiv, a oricărui fel de
exerciţiu fizic. La început trebuie să fie foarte lejer, orientat
către activarea circulaţiei şi întărirea muşchilor pelvici în primul
rând, şi apoi, a celor abdominali. Plimbările cu bebeluşul sunt,
de asemenea, foarte recomandabile pentru toată familia.
Pe timpul sarcinii şi al naşterii, musculatura zonei genitale se
destinde. Este important să se recupereze pentru a preveni
pierderi de urină sau probleme sexuale. Pentru aceasta sunt
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convenabile o serie de exerciţii (numite ale lui Kegel), care
consistă în a contracta în mod voluntar şi intermitent această
musculatură, totdeauna cu vezica golită, şi despre care te va
informa moaşa.
Abdomenul trebuie şi el antrenat (dar numai atunci când
zona genitală este bine întărită) pentru ca muşchii relaxaţi, ca
urmare a greutăţii fătului pe timpul sarcinii, să-şi recupereze
tonusul şi forţa. Folosirea corsetelor nu ajută ca musculatura
abdominală să se refacă mai repede.
Schimbări emoţionale şi starea psihică.

Din primele ore după naştere este probabil să ai multe sentimente contradictorii, care pot fi cauzate de schimbările hormonale sau, poate, de nevoia de adaptare la noua ta situaţie.
Nu te îngrijora, sunt normale la majoritatea femeilor aflate în
situaţia ta. Această nouă etapă în viaţa ta necesită experienţă;
şi, de asemenea, ajutor afectiv şi social.
Când putem relua viaţa sexuală?

Pentru a relua relaţiile sexuale nu există o dată concretă.
Sexualitatea nu se limitează numai la penetrare, este un joc
creativ care depinde numai de cuplu. Ca şi pe timpul sarcinii,
este necesară o adaptare la noile circumstanţe şi la noile ritmuri ale dorinţei.
Pentru a practica penetrarea, se recomandă să se aştepte până
la dispariţia completă a lohiilor (“sângerarea”) şi tăietura să fie
vindecată. Ca urmare a schimbărilor hormonale, vagina este
mai “uscată”, dar se poate ameliora folosind creme hidratante
vaginale.
Când revine menstruaţia?

Prima menstruaţie poate apărea la sfârşitul lăuziei, dar dacă
alăptezi, este normal să întârzie câteva luni.
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Ce metode contraceptive se pot folosi?

Fiecare cuplu trebuie să valoreze metoda cea mai adecvată,
în funcţie de moment. Există diferite metode contraceptive
compatibile cu alăptarea maternă. In principiu, prezervativul
este cel mai recomandabil în această etapă.
Dacă doriţi să folosiţi altă metodă contraceptivă, puteţi apela
la centrul de Planificare Familiară din zona unde locuiţi.
Control medical pe perioada lăuziei

In general, prima vizită o face moaşa, aproximativ în prima
săptămână după naştere. După cele patruzeci de zile de
lehuzie, se recomandă încă un control.

tine minte

Consultă medicul tău dacă ai
Creştere subită în cantitate a lohiilor sau miros neplăcut al acestora.
Inroşire, întărire sau căldură în zona unde ai fost cusută.
Febră.
Durere la urinare.
Durere la sâni.
Stări de tristeţe sau teamă puternică, care te fac să te simţi rău
Durere intensă în partea joasă a abdomenului.
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Cum este bebeluşul tău?

2.1 CUM ESTE BEBELUŞUL TĂU?

Reflexele
Noul născut se naşte cu o serie de reflexe înăscute care sunt
necesare pentru a supravieţui, sunt cele ale:
• Suptului (datorită căruia poate să sugă din prima zi)
• Căutării (când i se apropie de faţă un obiect, mişcă capul
şi îl caută cu gura)
• Strângerii (dacă îi punem un obiect în mână, îl va prinde
cu putere).

Pielea
Descuamarea pielii este normală şi frecventă, dar poţi să-i aplici un
pic de loţiune sau ulei special pentru a hidrata pielea copilului. De
asemenea, este normală apariţia:
• Icteru. Este o coloraţie gălbuie a pielii şi a ochilor care
se prezintă cu destulă frecvenţă la noii născuţi, după 48
de ore de viaţă, şi care durează aproximativ până la 10
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sau 15 zile de viaţă. Este un proces tranzitoriu şi normal,
mai frecvent la copiii născuţi prematur. Se recomandă
întotdeauna ca evoluţia bolii să o controleze medicul
pediatru. In ziua de azi se ştie că alăptarea maternă precoce şi cu alăptări mai dese, reduce la noul născut incidenţa
şi durata icterului, în contra a ceea ce se credea înainte.
• Acnee. Sunt bubiţe albe. Pot apărea izolate sau în
formaţiuni pe frunte, obraji, nas şi bărbie. Sunt chisturi mici
de grăsime care dispar spontan în câteva săptămâni (între
4 şi 12 săptămâni). Nu le atinge şi nu încerca să le spargi.
• Eritemă toxică. Sunt bubiţe roşii, în formă de pustule.
Nu au nici o importanţă şi dispar pe parcursul primei
săptămâni.
• Pete. Sunt copii care se nasc cu pete roşiatice pe nas,
pleoape sau ceafă, şi care dispar pe la vârsta de 6 luni.

Ochii
Ochii noului născut sunt de culoare albăstruie sau gri. Până la vârsta de 6 luni nu au încă culoarea lor definitivă. Este, de asemenea,
normală apariţia strabismului intermitent (încrucişează ochii din
când în când).

Creşterea mamelelor
Poate apărea atât la fetiţe cât şi la băieţei şi se datorează transmiterii
de hormoni materni prin intermediul placentei. Uneori pot secreta
picături de lapte. Este un fenomen fiziologic tranzitoriu şi normal.
Nu le pipăi şi nu apăsa pentru că se pot infecta. Mergi la
medicul tău în cazul în care ajung la o mărime considerabilă, sunt
roşii şi calde, sau prezintă secreţii.

Sughitul, strănuturile şi secreţiile vaginale
Sughiţul şi strănuturile sunt normale la un nou născut, neavând
nevoie de nici un tratament. La fetiţe, pot apărea uneori secreţii
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vaginale albicioase sau o mică pierdere de sânge vaginal. Aceasta se
datorează hormonilor materni care sunt transmişi pe timpul sarcinii
şi care dispar în câteva zile, fără să fie necesar nici un tratament.

Greutatea şi lungimea

Cum este bebeluşul tău?

In ziua de azi se ştie că
alăptarea cât mai timpurie
şi în sesiuni mai dese reduc
la noii născuţi incidenţa şi
durata icterului, împotriva a
ceea ce se credea înainte.

Greutatea şi lungimea bebeluşului la naştere este determinată
de mărimea şi gradul de maturitate al placentei, cât şi de vârsta
gestaţională. Ulterior, creşterea este condiţionată şi de moştenirea
genetică primită de la părinţi.
Nu există un şablon unic în ce priveşte creşterea în greutate şi în
lungime a noului născut. De regulă, bebeluşul îşi recuperează greutatea cu care s-a născut după 10 sau 15 zile de viaţă.
Greutatea unui nou născut poate varia pe parcursul unei zile, ca
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Tabelul 1
SFATURI ATUNCI CÂND SE
DOARME ÎN ACELAŞI PAT CU
BEBELUŞUL:

Să fie suficient de mare
pentru toţi trei.

urmare a evenimentelor fortuite, cum ar fi alăptarea, scaunul sau
urinarea. La majoritatea bebeluşilor este suficient să fie cântăriţi o
dată pe lună, în primele luni. Apoi, se obişnuieşte să se facă cu ocazia vizitelor la pediatrie. Tine cont de faptul că greutatea şi lungimea
trebuie să fie valorate de către medicul pediatru. Nu este nevoie să
cântăreşti bebeluşul pe contul tău, deoarece, de obicei, se produc
inexactităţi ce ajung să fie motive de preocupare inutile.

Scaunele

Cu saltea tare, uniformă şi
curată.

In primele 24-48 de ore de viaţă ale noului născut, scaunul este
de culoare neagră şi păstos (acesta se numeşte meconiu). Apoi
devine mai lichid şi mai puţin păstos, de culoare negru-verzui (este
cel denumit de tranziţie), iar către sfârşitul primei săptămâni de la
naştere apar scaunele definitive, de culoare galbenă (câteodată
verzui), cu o consistenţă asemănătoare celei ale unei creme sau
semilichide, coagulate şi cu cheaguri albe, şi la copiii alimentaţi la
piept, practic fără miros. La un bebeluş care, în a patra sau a cincea
zi continuă să elimine meconiu sau scaune de tranziţie, şi nu ia
în greutate, este necesar să se “urmărească” tehnica de alăptare
maternă.

Evită plapumele şi pilote le
care fac să crească tem
peratura din pat
sau care să fie grele.
Este de preferat folosirea
cearceafurilor şi a acoperi
torilor.
Evită excesul de căldură.
Nu îi pune bebeluşului
prea multe haine şi nu îi
acoperi capul.
Dacă partenerul tău se
culcă mai târziu, spune-i
că bebeluşul este în pat.

Numărul de scaune pe zi este foarte variabil la noii născuţi. Poate
ajunge de la unul după fiecare şedinţă de alăptare, până la un scaun
la două sau trei zile. In general, copiii alimentaţi la piept fac mai des
şi scaunele sunt mai moi ca la cei alimentaţi cu biberon. Aparte,
frecvenţa este mai neregulată şi dacă copilul este bine, deşi nu face
caca, nu trebuie făcut nimic.

Dacă împarte patul cu alt
copil mai mare, mama
trebuie să se aşeze între
bebeluş şi copil.
Verifică ca bebeluşul să
nu poată cădea din pat
sau să rămână prins
între saltea şi perete.

Micţiunea
După prima micţiune bebeluşul poate să stea 24 de ore fără să facă
pipi. După această perioadă, noul născut trebuie să păteze frecvent
scutecele cu urină limpede şi inodoră (mai ales dacă este alimentat
exclusiv cu lapte matern).

Nu lăsa să doarmă mas
cote în patul în care
doarme bebeluşul.

De asemenea, este frecvent să se observe pete de culoare roşie/
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roz pe scutec, în locul unde a făcut pipi, dar nu are importanţă, şi se
datorează eliminării uraţilor şi nu a sângelui. In mod normal, dispar
între 3 şi 7 zile de viaţă.
Tabelul 2
EVITĂ SĂ COMPARTI
PATUL DACĂ...

Somnul
Trezirile de peste noapte sunt un fenomen natural, cel puţin în primul an de viaţă. Capacitatea de a distinge între zi şi noapte (ritmul
circadian) o dobândeşte începând cu a patra lună de la naştere.
Dacă bebeluşul este alăptat, trezirile nocturne sunt mai frecvente;
poate să fie nevoie să alăptezi între 1-5 ori. Dacă doarme în patul
tău, te poţi odihni mai bine, este mai comod şi nu îţi vei da seama
de unele dintre şedinţe, deoarece bebeluşul va adormi imediat
după supt.

Fumezi tu sau partenerul
tău...
Ai consumat băuturi
alcoolice.
Dacă ai consumat droguri
sau medicamente care să
provoace un somn mai greu
decât cel normal.
Te simţi obosită şi crezi că nu
te vei trezi în caz că
bebeluşul are nevoie de tine.

Anexăm recomandările UNICEF în tabelele 1 şi 2, pentru utilizarea corectă a acestei metode. Numai părinţii puteţi decide până

Suferi de o boală care face să
nu te poţi trezi atunci când
copilul are vreo necesitate.

!

TINE MINTE

Este foarte periculos
• Să dormi cu bebeluşul
pe canapea (fotoliu)
• Să laşi bebeluşul să
doarmă într-un pat de
adulti, pat de apă, sau
saltea ce se afundă.
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când vreţi să ţineţi copilul cu voi în aceeaşi cameră sau în patul
vostru. Unii bebeluşi nu reuşesc să se relaxeze şi să prindă somnul.
Observaţi-l şi învăţaţi trucurile care să îl facă să doarmă: o baie, un
masaj, etc.

Plânsul
Este mijlocul prin care noii născuţi transmit ceea ce li se întâmplă,
care poate fi la nivel fizic sau emoţional, şi pentru care au nevoie
de un răspuns. Prin plâns, bebeluşul exprimă ceea ce simte, şi care
poate fi foame, căldură sau frig, oboseală, gaze, durere, incomoditate
din cauza scutecului murdar, haine prea strâmte, ca urmare a frecării
cu un obiect, necesitatea contactului fizic cu părinţii săi sau, pur şi
simplu, pentru că simte nevoia să fie răsfăţat. Nu există plâns fără
motiv; este forma de a reclama mai multă mâncare sau îngrijiri.
Când plânge un bebeluş, nu o face din capriciu. Ia-l în braţe cât
mai repede şi încearcă să-l înţelegi. Copiii cărora, la naştere, li se
permite contactul piele la piele cu mamele lor, în primele 90 de
minute de viaţă, plâng mai rar şi pe timp mai scurt decât cei care
au fost separaţi de ele.
A ţine bebeluşul în braţe nu înseamnă a-l răsfăţa; din contră, creşte
încrederea în părinţii săi, se relaxează şi învaţă forme de comunicare.
Dacă bebeluşului îi este foame, dă-i iarăşi pieptul, fără să ţi cont de
ora ultimei şedinţe de alăptare. Aceasta nu provoacă supraalimentare, obezitate sau digestii grele, şi nici nu produce leziuni mameloanelor, dacă bebeluşul este bine prins la piept.
Mulţi bebeluşi se relaxează dacă mamele lor îi poartă legaţi de
corp cu un port-bebe sau o fâşie de pânză. Această practică nu
dăunează bebeluşului şi îi permite mamei mai multă mişcare.
Anumite practici obişnuite, cum ar fi alimentarea cu suplimente de
lapte, ceaiuri de plante (unele din ele foarte toxice, ca “anasonul
în stea”) sau zgâlţâirea bruscă a bebeluşului sunt dăunătoare şi
trebuiesc evitate.
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Cum este bebeluşul tău?
Ingrijirile sale

Râgâielile şi expulzarea gazelor
Când bebeluşul este alăptat, suge suzeta sau plânge, înghite aer care
îi poate provoca dureri de burtă. Următoarele sfaturi vă pot ajuta
să le evitaţi şi să le amelioraţi, dar dacă sunt persistente, consultaţi
medicul perdiatru.
• Fă-l să scoată aerul după fiecare şedinţă de alăptare. Pentru
aceasta, pune-l în poziţie verticală pe umărul tău, sau aşezat
pe picioarele tale, timp de câteva minute, pentru a înlesni
râgâitul.

1

• In primele luni de viaţă, râgâitul poate fi însoţit uneori de
regurgitări (mici vome). Nu au nici o importanţă şi nu
afectează creşterea în greutate.
• Nu îl lăsa să plângă mult timp (când plânge înghite aer).
• Incearcă să nu ajungă prea înfometat la şedinţa de alăptare
(va suge cu anxietate şi va înghiţi mult aer).

2

• Nu îi da suzeta.
• Nu îi da ceaiuri de plante sau medicamente fără să întrebi
medicul.
• Dacă îţi iese o cantitate mare de lapte, lasă să iasă un pic
din lapte pentru a evita ca bebeluşul să trebuiască să înghită
prea repede, ceea ce l-ar face să înghită prea mult aer.

Poziţii care uşurează râgâitul:
1. Pus pe umărul tău
2. Aşezat pe picioarele tale

• Pentru a-i ameliora disconfortul, încearcă să-i faci exerciţii
tip bicicletă, masaje abdominale uşoare şi circulare, în sensul
acelor de ceas.
2.2 ÎNGRIJIRILE SALE

Baia
Poate fi zilnică de la naştere, chiar dacă nu i-a căzut încă buricul.
Alege un moment al zilei care să fie liniştit pentru amândoi, sau
când bebeluşul se simte mai relaxat, transformând acest obicei într-
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o joc intim între părinţi şi bebeluş.
• Tine la îndemână tot ceea ce ai putea necesita.
• Nu umple prea mult văniţa, sunt de ajuns 10 sau 15 cm de
apă.
• Temperatura apei trebuie să fie agradabilă (36-38ºC).
Verifică să nu fie prea fierbinte, introducând cotul tău sau
partea superioară a mâinii.
• Temperatura din cameră trebuie să fie şi ea
agradabilă (22-24ºC), evitând curenţi de aer.
• Aparatele electrice aproape de apă pot provoca
scurtcircuite şi accidente foarte grave, cum ar fi
electrocutarea.
• Foloseşte săpunuri pentru piele sensibilă şi
în cantitate mică, folosind aceeaşi apă pentru
a-l clăti. Dacă este fetiţă, curăţă zona dintre
genitale şi anus din faţă spre spate, pentru
a evita posibile infecţii.
• Baia nu trebuie să dureze prea mult. La
început sunt suficiente câteva minute, şi
pe măsură ce creşte copilul, se poate
prelungi acest moment.
• Scoate-l cu grijă din apă, înfăşoară-l
cu un prosop uscat şi călduţ, şi usucă-l,
tamponând cu blândeţe.
• După baie putem profita pentru a-i
hidrata pielea şi, în acelaşi timp, să-i
facem un masaj, folosind o cremă sau
loţiune hidratantă, sau uleiuri speciale
pentru vârsta bebeluşului. Acest masaj
permite contactul intim al părinţilor cu
bebeluşul, îl relaxează pentru somn şi îi
hrăneşte pielea.
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Ingrijirile sale

Unghiile
Se taie, dar nu prea mult. Unghiile de la picioare se taie drept.
Unghiilor de la mână li se taie colţurile pentru a evita zgârieturile.
In ambele cazuri, nu vom tăia niciodată până la limita pielii, pentru
a evita încarnarea. Se foloseşte o forfecuţă curbă.

Ochii, nasul şi urechile
Dacă este nevoie, curăţă ochiul de la colţul intern către cel extern.
La urechi, curăţă numai partea exterioară şi vizibilă, cu o bucată de
tifon umedă. Ceara secretată de ureche este utilă ca apărare şi nu
trebuie să o extragem. Nasul se înfundă cu uşurinţă, deşi cantitatea
de mucus poate să nu fie mare. Strănutul, care se produce destul
de des, este forma prin care bebeluşul îşi curăţă mucoasele.

Buricul
Se curăţă zilnic, cu apă şi săpun, în timpul băii. Pentru a favoriza
cicatrizarea sa şi a preveni infecţii, încearcă să-l menţi totdeauna
uscat şi curat.

ghid pentru mame şi taţi

Baia nu trebuie să dureze
prea mult, la început sunt
suficiente câteva minute, şi
pe măsură ce creşte copilul,
se poate prelungi acest
moment.
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Nu îl acoperi sau înveli cu tifoane deoarece ar sta umed. Nu folosi
feşe sau inele ombilicale (îngreunează respiraţia şi nu vindecă herniile). Dacă are un miros neplăcut, secreţii sau sângerează, trebuie
să consulţi medicul pediatru.
Si după ce cade buricul (aproximativ între 5 şi 15 zile) trebuie
curăţat foarte bine, până ce rămâne perfect uscat.
Nu trebuie dezinfectat buricul cu produse care conţin iod, ci cu
alcool de 70º, aplicat de 2 sau 3 ori pe zi, după baie şi fiecare
schimbare a scutecelor, până la căderea cordonului şi cicatrizarea
ombilicală.

Schimbarea scutecelor
Se va face pe o suprafaţă amplă, fără a-l lăsa singur pe bebeluş deoarece, orice mişcare pe care ar face-o, poate duce la o căzătură.
Schimbă-l cât mai des pentru a evita iritarea pielii. Este de preferat să-l
speli cu apă şi săpun, şi folosit cât mai puţin posibil şerveţelele umede
pentru bebeluşi.
Spală-l dinspre zona genitală spre anus şi niciodată invers (mai ales la
fetiţe), datorită riscului apariţiei anumitor infecţii.
Usucă-l foarte bine, mai ales în zona pliurilor. Pentru a evita iritaţiile,
poţi să îi pui un pic de cremă sau balsam. In acelaşi scop, este bine să
îl laşi un pic cu funduleţul la aer, înainte de a-i pune un scutec nou.
Nu folosi pudră de talc, deoarece reţine umezeala şi, dacă o inhalează,
poate fi toxică pentru bebeluş.

Hăinuţele şi încălţămintea
Hăinuţele bebeluşului trebuie să fie largi şi comode, din bumbac sau
alte fibre naturale.
• Evită îmbrăcămintea care lasă păr.
• Evită folosirea acelor de siguranţă, a fundiţelor, nasturilor,
panglicilor sau a şireturilor, mai ales dacă se înnoadă la gât
sau pot fi periculoase pentru bebeluş.
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• Evită folosirea îmbrăcămintei cu nasturi foarte mici sau care
se află în partea din faţă (există riscul să îi înghită).
• Nu îl îmbrăca prea gros. Copilul nu are nevoie de mai multe
haine decât un adult. Noul născut are, de obicei, mâinile şi
picioarele reci deoarece sistemul său circulator nu este încă
dezvoltat, dar asta nu înseamnă că îi este frig. A îmbrăca
prea gros un bebeluş este la fel de dăunător ca şi a-l îmbrăca
prea subţire.
• Până când nu începe să meargă, bebeluşul nu are nevoie de
încălţăminte dar, în funcţie de anotimp, poţi să-i protejezi
picioarele cu şosete din bumbac.

Copiii mamelor şi taţilor
fumători suferă mai multe
infecţii respiratorii, otite,
şi mai multe internări în
spital pentru bronşite şi
pneumonii decât copiii
nefumătorilor.

• Incălţămintea trebuie să fie moale şi comodă dar, dacă merge
pe stradă, talpa trebuie să fie suficient de rezistentăpentru
a-l proteja de posibile înţepături.

Camera şi pătuţul
Camera trebuie să fie veselă şi bine amenajată, cu o temperatură
în jur de 20º, liniştită, cu o ventilaţie bună, fără obiecte care să acu-
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muleze praf şi fără fum de ţigară. Copiii mamelor şi taţilor fumători
suferă mai multe infecţii respiratorii, otite, şi mai multe internări în
spital pentru bronşite şi pneumonii decât copiii nefumătorilor.
Evită folosirea ca surse de căldură, sobe sau recipiente cu jar, din
cauza pericolelor pe care le implică şi, de asemenea, nu pune
bebeluşul lângă o sursă de căldură.
Patul bebeluşului trebuie să fie un model omologat. Dacă este un
model vechi, verifică ca distanţa între gratii să fie mai mică de 5 cm.
Când culci bebeluşul, nu îi pune lănţişoare, medalioane, bavete sau
ace de siguranţă, pentru siguranţa lui.

Plimbarea
Plimbările bebeluşului sunt foarte importante pentru sănătatea lui.
Chiar de la ieşirea din maternitate, dacă nu există vreo problemă
care să nu i-o permită, bebeluşul trebuie scos în fiecare zi. Este
relaxant pentru copil şi favorizează recuperarea tonusului muscular
şi al sistemului circular al mamei.
Este bine să alegi locuri liniştite, departe de zgomote şi fumuri,
profitând de orele cu soare iarna, şi evitând orele de mijloc şi cu
expoziţie directă la soare vara.
Lumina soarelui ajută la activarea vitaminei D (antirahitică), de aceea,
dacă timpul este favorabil, este bine să stea cu faţa, braţele şi picioarele la aer liber. Vara, este bine să i se protejeze capul cu o şăpcuţă
sau umbrelă, şi să fie protejat cu cremă de protecţie solară.

Călătoriile
Când călătorim cu bebeluşul în maşină, vom lua toate măsurile de
securitate. Nu uita că trebuie să fie bine legat. Pentru liniştea ta şi
siguranţa copilului, nu-l lăsa niciodată singur în maşină.
Nu există nici o contraindicaţie în cazul călătoriilor cu avionul.
Durerea de urechi se poate ameliora punându-l să sugă la piept sau
biberonul, la decolare şi aterizare.
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Ocrotire sanitară

Suzeta
Dacă îi dai pieptul, nu se sfătuieşte folosirea ei în primele săptămâni,
până ce alăptarea este bine stabilită. Diferenţele între cele două
feluri de sucţiune pot dezorienta bebeluşul la forma de a suge.
Aceasta este una din cauzele ratării alăptării materne.
Folosirea ei ulterioară nu este nici ea inofensivă deoarece
favorizează formarea cariilor, a ocluziei dentare (poziţie anormală a
dinţilor) şi a otitei medie acută şi recurentă, care sunt mai frecvente
ca urmare a folosirii suzetei.
Dacă, în ciuda acestora, decizi să i-o dai, încearcă să fie pe timp
cât mai scurt, şi să i-l retragi înainte de a împlini un an şi jumătate.
Pentru siguranţă, suzeta trebuie să fie dintr-o singură piesă.

2.3

ATENŢIA SANITARĂ A NOULUI
NĂSCUT

Testul călcâiului
Prin acest test se detectă anumite boli metabolice şi ale glandei
tiroide. Unele din ele, dacă nu sunt tratate din timp, pot produce
retard mintal. Aceste boli nu se pot detecta prin aspectul exterior
al noului născut şi, de aceea, este imprescindibil să i se facă acest
test simplu, după naştere. Consistă în extragerea unor picături de
sânge din călcâiul bebeluşului, care se impregnează pe o hârtie
specială. Fiecare spital are protocolul său de realizare. Inainte de a
primi externarea de la maternitate, întreabă dacă i s-a făcut
copilului tău acest test.

Depistarea surzeniei
Testul pentru depistarea timpurie a surzeniei se face
tuturor noilor născuţi, înainte de ieşirea din maternitate,
în toate spitalele din Aragon.
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Probleme ale noilor născuţi.
Motive pentru a merge la doctor imediat
Plâns: dacă plânge mai mult ca de obicei şi are altă tonalitate, şi
nu se linişteşte prin metodele obişnuite, sau când plânsul pare ca
şi cum s-ar văita.
Vitalitate: când pare moleşit sau îi e tot timpul somn şi îi este
greu să se trezească, iar pielea prezintă o nuanţă palidă-gălbuie.
Greutate în respiraţie: dacă respiră greu, dacă se vaită la
sfârşitul fiecărei expiraţii sau dacă respiră mai repede decât ar fi
necesar, trebuie să suni imediat medicul.
Schimbări de culoare: dacă pielea bebeluşului e albăstruie, mai
ales buzele, sau ia o nuanţă gri (este necesară chemarea imediată
a medicului).
Puncte sau pete roşii pe piele: dacă apar puncte sau mici pete
de culoare roşu închis, şi care înainte nu apăreau.
Alimentaţia: dacă oboseşte, dacă transpiră când suge pieptul sau
dacă prezintă vărsături frecvente.
Febră: când temperatura rectală este peste 38,5º sau când prezintă
hipotermie (scăderea temperaturii corporale) mai mică de 36º.
Mişcări ritmice şi pierderi ale cunoştinţei (convulsii):
tremurăturile membrelor şi ale bărbiei sunt normale, şi dispar atunci
când le iei în mână. Dacă devine rigid sau are privirea pierdută, sau
rămâne fără puteri, se poate să fie o convulsie şi trebuie mers la
centrul de sănătate cel mai apropiat.

IMPORTANT

!

Sfaturi utile pentru prevenirea sindromului de moarte subită a sugarului
1

1.
2.
3.
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Pune copilul să doarmă cu faţa în sus.
Dă-i pieptul. Alăptarea maternă este cel mai bun aliment pentru copil.
Nu-l îmbrăca prea gros şi nu-i acoperi capul atunci când
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4.
5.

Tine mite

doarme. Excesul de haine (înfofolire) sau excesul de căldură în
cameră măreşte riscul.
Salteaua pe care doarme bebeluşul trebuie să fie tare, evită
folosirea pernelor sau a jucăriilor moi în patul copilului.
Menţine camera curată, nu lăsa să se fumeze în jurul lui.

Si, dacă bebeluşul tău nu s-a născut încă, mergi la controalele periodice cu medicul tău şi nu uita că, consumul de tutun, alcool sau
droguri pe timpul sarcinii generează multe riscuri pentru copilul tău,
printre ele, acela al morţii subite a sugarului.

1. Recomandări ale Comitetului pentru reducere a sindromului de moarte subită a
sugarului, a ALAPE (Asociaţia Latinoamericană de Pediatrie).
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tine minte

Nu există un şablon rigid şi unic pentru luarea în greutate şi înălţime.
Dacă copilul tău nu îşi recuperează greutatea de la naştere în primele
15 zile de viaţă, consultă medicul pediatru.
Impărţirea patului înlesneşte alăptarea maternă, mama este mai
odihnită, bebeluşul adoarme mai repede, şi scade durata plânsului
acestuia.
Nici un bebeluş nu plânge din capriciu. Dacă plânge bebeluşul tău, ia-l
şi încearcă să-l linişteşti cât mai repede. Nu se va răsfăţa din această
cauză
Incearcă să-i faci baie copilului în fiecare zi. Nu lăsa niciodată singur
bebeluşul în baie, şi prinde-l bine. Nu folosi niciodată bastonaşe, agrafe
sau alte obiecte pentru curăţirea sau extragerea din năsuc sau urechi.
Pe pielea bebeluşului nu folosi niciodată produse care conţin iod, nici
pentru a-i vindeca buricul.
Copilului nu-i trebuie mai multe haine decât i-ar trebui unui adult.
Temperatura optimă a camerei este în jur de 20º. Incearcă să fie
veselă şi bine amenajată, şi evită să se fumeze în încăpere şi să fie bine
aerisită.
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Alăptarea maternă

3. ALIMENTATIA
Primul an de viaţă este perioada în care se creşte cel mai repede şi,
de aceea, este important să se asigure o alimentaţie adecvată. Nu
este important numai să-i oferi copilului cel mai bun aliment posibil
la momentul respectiv, dar şi pentru că se introduc pentru prima
dată o serie de alimente noi şi pentru că se stabilesc obiceiurile alimentare ale acestuia. Acestea vor fi baza creşterii şi dezvoltării sale
ulterioare, şi a sănătăţii pe parcursul întregii sale vieţi.
Laptele matern este alimentul ideal pentru sugar. In primele 6
luni de viaţă un copil nu are nevoie de nimic altceva decât de
lapte. După această vârstă trebuie să se înceapă introducerea
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altor alimente, continuând cu laptele matern, pentru a complecta
alimentaţia şi a satisface necesităţile sale nutritive.
Până la vârsta de un an, laptele constituie alimentul său principal, de
aceea este de preferat să-i oferim sânul înaintea celorlalte alimente,
pentru a ne asigura că ia laptele de care are nevoie. Atunci când
alăptarea se prelungeşte după acestă vârstă, laptele matern poate să
fie în continuare o parte importantă a alimentaţiei sale.
Copiii care primesc lapte artificial nu trebuie să fie hrăniţi
cu alt fel de alimente înainte de 6 luni.

3.1 ALĂPTAREA MATERNĂ

De ce alăptatul?
Laptele matern este cel mai bun aliment pe
care o mamă îl poate oferi bebeluşului său.
Asigură o nutriţie optimă şi sănătoasă, se
digeră uşor şi protejează copilul de numeroase
boli. In afară de aceasta, legătura afectivă care
se stabileşte între mamă şi bebeluş constituie o experienţă specială, singulară şi intensă.
Există baze ştiinţifice solide care demonstrează că
alăptarea maternă este benefică atât pentru bebeluş
cât şi pentru mamă.

Beneficii pentru bebeluş
Copiii alimentaţi cu lapte matern, pe perioada alăptării sunt mai
puţin expuşi la răceli, bronşite, pneumonii, diaree, otită, meningită,
infecţii urinare, enterocolită necrotizantă şi sindromul de moarte
subită a sugarului.
De asemenea, alăptarea reduce în viitor posibilitatea de a suferi de:
astm, alergie, obezitate, diabet, boala lui Crohn, colită ulceroasă şi
arterioscleroză sau infarct de miocard.
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Beneficii pentru mamă
• Alăptarea accelerează recuperarea uterului şi protejează de
anemie după naştere.
• Favorizează recuperarea siluetei, reducând circumferinţa
şoldului, ca urmare a mobilizării grăsimilor acumulate ca
rezervă, pe timpul sarcinii.
• Facilitează relaxarea mamei, datorită hormonilor care sunt
secretaţi în timpul alăptării.
• Reduce incidenţa osteoporozei şi posibilitatea unei fracturi
de şold la o vârstă avansată.
• Reduce incidenţa cancerului de sân, de ovar sau de uter.
• Reduce riscul de artrită reumatoidă.
Din aceste motive, diverse organizaţii, cum ar fi Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, Academia Americană de Pediatrie şi Comitetul
de Promovare a Alăptării, al Asociaţiei Spaniole de Pediatrie, între
multe altele, recomandă:
Alimentarea bebeluşului numai la sân în primele 6 luni
de viaţă şi, după aceea, să se continue alăptarea la sân,
împreună cu alimente complementare adecvate, până la
vârsta de 2 ani sau şi mai mult.

!

Toate femeile pot alăpta?
Orice femeie este capabilă să alăpteze. Mărimea mameloanelor nu
afectează capacitatea de alăptare. Cu cât suge bebeluşul mai mult
lapte, şi pe o durată mai lungă de timp, cu atât se produce mai
mult lapte.
Toate sfârcurile sunt apte pentru a alăpta, nu contează mărimea lor,
deoarece se suge de la piept şi nu din sfârc.
Dacă ai vreo problemă cu sfârcurile, cum ar fi durere sau crăpături,
cauza este, aproape întotdeauna, o poziţie incorectă a bebeluşului
la piept. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să schimbi
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IMPORTANT

poziţia copilului şi, după fiecare sesiune de alăptare, să aplici câteva
picături de lapte matern pe zona dureroasă, şi s-o laşi să se usuce
la aer. Folosirea tampoanelor pentru sân nu rezolvă problema
crăpăturilor.

Laptele matern
Laptele matern se adaptează necesităţilor bebeluşului şi îşi schimbă
zi de zi compoziţia. La început se produce colostrul, de culoare
galbenă şi consistenţă cremoasă, care satisface, în primele zile, toate
necesităţile nutritive ale bebeluşului. Nu necesită nimic mai mult,
nici apă, nici ser glucozat.
Colostrul facilitează eliminarea meconiului şi s-a demonstrat că
bebeluşii, cu cât sug mai des în primele zile de viaţă, cu atât este mai
mică incidenţa şi severitatea icterului fiziologic. Colostrul se produce
în primele zile, imediat după naştere şi înainte de a se stabili lactaţia
propriu-zisă, şi conţine anticorpi care protejează copilul nou-născut,
mai ales dacă este născut prematur, de infecţii.
Laptele matern se schimbă şi în funcţie de momentul suptului.
Laptele de la început are un aspect gri “apos”, foarte bogat în
lactoză, iar laptele de la sfârşit are o culoare mai albă, din cauza
conţinutului mai mare în grăsimi.
Durata suptului este diferită de la un nou-născut la altul, şi pentru
a putea lua tot laptele de care are nevoie, trebuie să se retragă el
singur de la sân.

Inceputul alăptării
Se recomandă începerea alăptării cât mai repede, atât în cazul
naşterii vaginale cât şi a celei prin cezariană. Inceperea imediată
a alăptării materne şi a suptului frecvent favorizează creşterea în
greutate a bebeluşului şi, de asemenea, recuperarea mamei, făcând
ca uterul să revină la normal mai repede.
Se recomandă contactul la piele între mamă şi bebeluş, într-o
atmosferă de calm şi intimitate.
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Primele zile
Este necesară alăptarea frecventă, între 8 şi 12 sesiuni în 24 de
ore. Se poate oferi pieptul imediat ce se observă că bebeluşul ar
fi dispus să sugă (prin mişcări ale gurii căutând sânul...), fără să se
aştepte ca să plângă, căutând sânul, plânsul fiind un semn al foamei
intense. Dacă bebeluşul este moleşit, ar fi bine să i se dea pieptul
la două-trei ore, încercând:
•Să i se dea pieptul atunci când este treaz sau când are
somnul mai uşor.
• Să se evite căldura excesivă, deoarece îl adoarme.
• Să i se schimbe scutecul.
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• Să i se mângâie capul, mâinile şi picioarele.
• Să i se maseze spatele gol.
• Să i se vorbească, să-l priveşti în ochi.
• Să i se şteargă uşor faţa cu un prosop umed.
• Să i se traseze cerculeţe, cu buricul degetului, pe buze.
• Să i se picure puţin lapte pe buze.
• Să i se schimbe poziţia atunci când pierde interes în a suge.
Copilului care primeşte biberon îi este mai puţin foame, suge
mai puţin şi, în consecinţă, lipsa de stimulare provoacă reducerea
producţiei de lapte.
Copilul care suge sânul “la cerere” nu are nevoie de apă, nici de
sucuri sau ceaiuri. Totuşi, în cazul în care medicul sfătuieşte administrarea unui lapte artificial, este mai bine să i se dea din pahar,
linguriţă sau cu pipeta, în locul biberonului.
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Dacă nu este posibilă alăptarea imediat după naştere, din cauza
unei boli sau altă circumstanţă, este bine să se ştie că, inclusiv mame
care nu au avut copii, mamele adoptive, pot alăpta.

DURATA

ŞI FRECVENŢA ALĂPTĂRII

Cât timp trebuie lăsat bebeluşul la fiecare sân?
Nu este recomandabil să se numere minutele şi nici
să se limiteze durata suptului deoarece aceasta ar
putea împiedica copilul să ia cantitatea de lapte
necesară. Durata fiecărei sesiuni de alăptare
este variabilă. Se recomandă alăptarea fără
să se urmeze un program. Pur şi simplu,
de fiecare dată când copilul caută sau
plânge, i se oferă pieptul, fără să se
privească ceasul. Este normal să nu reziste mai mult de trei ore, aproape nici
un bebeluş nu o face.

Când trebuie mutat bebeluşul
la celălalt sân?
Trebuie să termine primul sân
înainte de a trece la celălalt.
Bebeluşul se separă singur de sân,
odată ce a primit suficient lapte.
La următoarea sesiune se începe cu
sânul de la care a supt mai puţin sau
nu a supt nimic. Uneori este suficient cu
un singur sân.

De câte ori suge un bebeluş?
Fiecare bebeluş are ritmul său propriu. Suge fără program; uită de
ceas şi dă-i pieptul de câte ori îl cere. Bebeluşul va face să-ţi crească
cantitatea de lapte şi nu va mai plânge.
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Ce se întâmplă atunci când bebeluşul caută sânul tot
timpul?
Zilele în care bebeluşul caută sânul tot timpul se definesc drept
“criză de creştere” şi apar în diferite momente (la 2 săptămâni,
3 luni, diferă de la copil la copil). Timp de o zi sau două, bebeluşul
are nevoie de mai mult lapte şi, de aceea, suge mai des ca de obicei,
pentru a mări producţia de lapte.

Importanţa poziţiei la alăptare
Există multe poziţii pentru a alăpta. O poziţie bună permite
bebeluşului un efort mai mic şi un stimulent adecvat şi eficace pentru a se produce laptele necesar. Dacă acuză durere, înseamnă că
postura trebuie corectată. In acest caz, bebeluşul trebuie retras de
la sân. Pentru aceasta, trebuie rupt “vidul” de la guriţa bebeluşului,
introducând un deget pe la colţul guriţei sale, şi începând din nou.

Poziţia corpului mamei
• Dacă poziţia este şezând, spatele trebuie să fie drept, nu reze
mat de spătar, şi menţinând picioarele lipite de sol. Cel puţin
în primele săptămâni, este bine ca bebeluşul să fie aşezat pe o
pernă, în poala mamei
• Atât dacă mama este în poziţie întinsă, cât şi aşezată, este bine
ca bebeluşul să stea aproape de corpul mamei, burtă cu burtă,
tot corpul îndreptat spre mamă, nu numai capul.

Poziţia bebeluşului
In orice poziţie, cel mai important este poziţia gurii şi a limbii
bebeluşului, şi pentru a favoriza aceasta este bine ca:
• In momentul pregătirii pentru a-i da sânul, năsucul copilului
să fie la nivelul sfârcului.
• Guriţa copilului să fie complect deschisă, pentru a putea lua
o bună parte din sân, şi nu numai sfârcul.

Ilustraţii: Isis Saz
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• Trebuie să apropii bebeluşul de sfârc, şi nu sfârcul de
bebeluş.
• Braţele bebeluşului trebuie să îmbrăţişeze mama, unul peste
celălalt spre spatele mamei, în aşa fel încât să nu rămână
prinse între corpurile amândurora.

Semnele unei poziţii corecte:
• Mama nu are senzaţie de durere.
• Buze îndoite spre în afară.
• Năsucul şi bărbia bebeluşului ating sânul.
• Obrajii bebeluşului rotunjiţi. I se mişcă tâmpla şi urechea.

bine

rău
Semnele unei poziţii
corecte:
Mama nu are senzaţie
de durere.
Buze îndoite spre în
afară.
Năsucul şi bărbia
bebeluşului ating sânul.
Obrajii bebeluşului
rotunjiţi. I se mişcă
tâmpla şi urechea.
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Sunt normale anumite senzaţii?
Fiecare femeie are senzaţii diferite în timp ce alăptează (poate să
picure sau nu lapte din sânul opus, să simtă sau nu o furnicătură în
timp ce vine laptele) şi toate senzaţiile sunt normale.

Se deformează pieptul pe perioada alăptării?
Sânii nu se deformează din cauza alăptării. Acest fapt se relaţionează
mai mult cu vârsta şi cu numărul de sarcini decât cu alăptarea.

Se poate dormi cu sutienul?
Nu este necesar şi nici bine, deoarece poate produce obstrucţia
ductelor mamare.

Există alimente care să favorizeze producţia de lapte?
Pentru a mări cantitatea de lapte trebuie alăptat mai des şi fără să
se numere minutele, lăsând bebeluşul să stea tot timpul de care are
nevoie, până ce lasă el însuşi să mai sugă. Nu este bine şi nici necesar să se consume alimente specifice pentru mărirea producţiei.
Este suficient cu o dietă variată. Nu este necesar nici să se mănânce
mai mult pentru a produce mai mult lapte.

Mama care alăptează poate lua medicamente şi să
continue cu alăptarea?
Aproape toate bolile materne au un tratament care poate fi urmat
fără a suspenda lactaţia maternă.

46

Ingrijeşte-mă

03
Alimentaţia

3.1

Introducerea alimentelors

INTRODUCEREA ALIMENTELOR

Este bine să se introducă în dieta copilului noile alimente, unul câte
unul, la 3 sau 4 zile. In acest fel îi vom cunoaşte gusturile şi vom
putea detecta uşor posibile alergii sau intoleranţe.
Pentru a începe alimentaţia complementară este nevoie ca copilul
să poată sta în poziţia şezând, şi să manifeste interes pentru mâncare. Trebuie să i se respecte întotdeauna apetitul, îndemnându-l
să mănânce, dar fără să fie forţat, şi răspunzând adecvat la semnele
de foame şi saţietate pe care le manifestă.
Consistenţa alimentelor trebuie să fie în funcţie de
capacitatea copilului de a mastica, şi trebuie mărită
progresiv textura. Incearcă să eviţi alimentele prea
tari, cu care s-ar putea îneca. Este bine să se
probeze diferite combinaţii, texturi şi gusturi,
cât şi să fie lăsat copilul să experimenteze singur cu anumite alimente, mai întâi cu degetele
şi, mai târziu, folosind lingura şi ceaşca.
Nu trebuie uitat că mâncarea este şi un act
social şi o învăţătură, prin care copiii necesită şi
contact şi atenţie.

Tipuri de alimente

Cereale
Sunt alimente care procură energie. La
început trebuie să nu conţină gluten (orez,
tapiocă, porumb), şi din a şaptea lună cu
gluten (pâine, paste, fidea, griş, biscuiţi...).
Cerealele se pot amesteca cu lapte (matern
sau artificial), cu apă, supă, sau adăugate
altor piureuri, până se ajunge la textura care
să-i placă copilului.
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Fructe şi zarzavaturi
De obicei se începe cu fructe, introducându-le în dietă una câte
una. Aceste alimente sunt o sursă importantă de vitamine şi care ar
trebui să fie consumate zilnic. Este bine să se consume sare puţină
(întotdeauna iodată) şi să se adauge piureurilor ulei de măsline. La
început, se recomandă să se evite varza, sfecla roşie, sparanghelul,
anghinarea, spanacul şi napul, din cauza conţinutului în nitraţi şi
al gustului puternic. Nu este convenabil ca aceste alimente să se
păstreze de pe o zi pe alta.

Piramida alimentaţiei

48

Ingrijeşte-mă

03
Alimentaţia

Introducerea alimentelors

Carne şi peşte
Aceste alimente conţin proteine cu o valoare biologică mare, şi
fier. Se pot prepara la grătar sau fierte, şi adăugate piureurilor.
Carnea nu trebuie să fie grasă. Este bine să se înceapă cu pui,
iepure sau curcan, deoarece se pasează mai uşor. Măruntaiele, cum
ar fi creierul sau ficatul, nu sunt adecvate deoarece conţin multe
grăsimi.
In jurul vârstei de 10 luni poate fi introdus peştele, în acelaşi fel ca
şi cu carnea, şi începând cu peştele alb.

Ouă
Gălbenuşul, bogat în grăsimi şi fier, poate fi introdus în dietă din luna
a zecea, adăugându-l la piureuri. După vârsta de un an i se poate
da şi albuşul, care conţine proteine. Aceste alimente trebuiesc fierte
întotdeauna şi nu trebuie să se consume mai mult de 2 sau 3 pe
săptămână.

Lactate
Copiii care continuă să se alimenteze cu lapte matern “la cerere”
nu necesită nici o altă sursă de lactate. Iaurtul poate fi introdus în
dietă în jurul lunii a zecea, dar laptele de vacă nu este recomandabil
înainte de un an, datorită conţinutului scăzut în fier şi a posibilităţii
bebeluşului de a dezvolta o anemie. In general, se recomandă
dieta mediteraneană, bazată pe consumul de alimente de origine
vegetală şi care include cereale, fructe, verdeţuri, zarzavaturi şi legume uscate, împreună cu peşte şi ulei de măsline, şi cu un consum
moderat de carne şi grăsimi de origine animală. Această formă de
alimentaţie sănătoasă ajută la prevenirea bolilor relaţionate cu dieta,
şi procură o speranţă şi o calitate a vieţii mai bună.

Suplimente vitaminice şi minerale
In ţara noastră, copiii sănătoşi nu necesită nici un supliment vitaminic, nici fier. Bebeluşii prematuri, cei cu piele închisă sau cu
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Tabel-calendar
ALIMENTUL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

>12 meses

Lapte matern
Cereale fără gluten
Cereale cu gluten
Fructe
Veraeturi
Carne
Legume
Peşte
Ouă (gălbenuş)
Lactate
Ouă (albus)
Lapte (vaca)

expunere redusă la soare şi copiii mamelor strict vegetariene, pot
necesita anumite suplimente. In aceste cazuri trebuie consultat
medicul pediatru.

Alimentaţia artificială cu lapte
In anumite circumstanţe sunt mame care nu pot alăpta sau aleg să
nu alăpteze. In alte cazuri este necesară alimentarea bebeluşului cu
lapte artificial pe o perioadă de timp. In aceste cazuri, medicul pediatru te va sfătui care este mai bine să-l foloseşti. Când, oricare ar fi
motivul, o mamă nu îşi alăptează bebeluşul, în timp ce îl alimentează
cu biberonul, ar trebui să stabilească un contact strâns cu el şi să îl
ţină mereu în braţe în timp ce suge (aşa cum se întâmplă de formă
naturală atunci când bebeluşul suge de la piept).
Dacă se prevede ca alimentaţia artificială să fie pe o scurtă perioadă,
mai ales în primele săptămâni de viaţă, este de preferat folosirea
unui pahar, lingură sau seringă, în locul biberonului, pentru a evita ca
noul-născut să “confundă” şi, apoi, să nu prindă bine pieptul.
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Dacă foloseşti lapte artificial în praf, pregăteşte biberoanele exact
cum este scris în indicaţiile fabricantului, în general 30 cc de apă la
o linguriţă rasă de lapte praf. Nu schimba aceste proporţii în nici
un fel.
Este preferabil să foloseşti apă plată îmbuteliată. Mai întâi încălzeşte
apa, şi apoi măsoară cantitatea pe care o vei folosi, nu invers,
deoarece, în timpul încălzirii se poate evapora o parte din apă.
Imediat după masă, clăteşte cu apă toate ustensilele pe care le-ai
folosit. Mai târziu le poţi spăla cu apă şi detergent, şi lăsate să se
usuce la aer. Nu este necesară sterilizarea biberonului sau a tetinelor.
Copiii alimentaţi cu lapte artificial se pot îngrăşa mai mult ca cei
alimentaţi la piept. Pentru a evita supraalimentarea bebeluşului dă-i,
de fiecare dată, laptele de care are nevoie, dacă are poftă de mâncare, şi retrage biberonul la primul semn că ar fi sătul.
3. 3

RECOMANDĂRI PENTRU O DIETĂ
SĂNĂTOASĂ

• Incearcă ca dieta să fie cât mai variată şi adaptată gusturilor
copilului.
• Nu este bine să se adauge zahăr sau miere în mâncare.
Puţina sare care se foloseşte trebuie să fie
iodată.
• Este preferabil să se evite băuturile şi
sucurile cu valoare nutritivă redusă.
• Fructele uscate nu sunt recomandabile până la 6 sau 7 ani din cauză că,
înainte de această vârstă, există riscul
de a se îneca şi de a aspira.
• Bomboanele şi dulciurile ar trebui să
se consume foarte rar, deoarece au o
valoare nutritivă foarte mică şi facilitează
apariţia cariilor dentare.
ghid pentru mame şi taţi
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• Obişnuieşte copilul să-şi spele mâinile înainte de masă.
• Evită ca copilul să mănânce în timp ce se uită la televizor şi
nu folosi alimente drept recompensă.
• In măsura posibilului, încearcă ca copilul să mănânce cu toţi
la masă. Copiii învaţă să mănânce imitând adulţii, iar această
practică stabileşte un obicei sănătos care, mai târziu, va constitui un timp important de comunicare în familie.
• Este normal ca, atunci când copilul este bolnav, să îi scadă
apetitul. Dă-i lichide mai des, inclusiv lapte matern (alăptat
mai des), mâncare uşoară, variată, gustoasă şi care să fie
favorita sa. După boală, poate este necesar să mărească
cantitatea sau frecvenţa cu care se alimentează.
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Alimentaţie şi obezitate
Obezitatea este o problemă importantă de sănătate care creşte
alarmant, tratamentul acesteia fiind foarte limitat, de aceea prevenirea este cea mai eficace. Tine cont că primii ani de viaţă sunt o
perioadă critică, în care se stabilesc toate deprinderile alimentare
ce se vor menţine de-a lungul întregii vieţi. De aceea insistăm atât
de mult să iei în consideraţie recomandările pe care ţi le facem în
acest ghid, pentru ca copilul tău să fie sănătos şi alimentat bine.
Acordă-i un bun început.

tine minte

Cea mai bună alimentaţie pentru copilul tău este lactaţia maternă.
Alimentele complementare se introduc începând cu luna a şasea,
unul câte unul, la 3-4 zile.
Cerealele cu gluten se introduc începând cu luna a şaptea iar laptele de vacă şi oul după ce împlineşte un an.
Incearcă ca dieta să fie variată şi evită excesul de sare şi de zahăr.
Respectă-i apetitul, nu-l forţa să mănânce.
Spală-i mâinile înainte de masă şi dinţii după.
Fă ca ora mesei să fie agradabilă şi încearcă ca copilul tău să prindă
obiceiuri alimentare bune, astfel vei evita probleme şi boli când va
creşte mare.
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4. 1 DEZVOLTAREA FIZICĂ

Cum se măsoară dezvoltarea fizică?
Ce sunt percentilele?
Există tabele şi grafice cu greutatea şi înălţimea, elaborate pe baza
măsurării a mii de copii de vârste diferite, care ne informează asupra măsurilor copilului tău, comparat cu cei de vârsta sa şi sex.
In funcţie de locul pe care îl ocupă, spunem că este într-un percentil
anume, adică, dacă bebeluşul tău este în percentilul 25 la greutate,
aceasta înseamnă că, din 100 de bebeluşi de vârsta şi sexul său, el
cântăreşte mai mult ca 25 din ei şi mai puţin decât restul de 75 de
copii, toţi copiii fiind normali şi sănătoşi.

Fiecare bebeluş este unic
şi, de aceea, şi dezvoltarea
lor este unică. Toţi bebeluşii
urmează aceeaşi ordine în
evoluţia lor, dar fiecare îşi
are ritmul său.

Trebuie să fie “din toate”. In funcţie de percentilul său, copilul tău
va fi dintre cei mari, mici sau mijlocii. Si este normal atât unul cât
şi celălalt. Cu cât creşte copilul, cu atât ia mai puţin în greutate şi
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înălţime. Pe lângă aceasta, este perfect normal să existe variaţiuni,
adică nu în toate lunile se creşte la fel; şi aceasta se traduce în mai
mult sau mai puţin apetit.
Copiii alăptaţi la sân cresc mai mult în primele luni şi apoi creşterea
este un pic mai lentă. Tabelele actuale reprezintă, în principiu,
bebeluşii alimentaţi cu lapte artificial, de aceea trebuiesc folosite cu
precauţie.
4. 2

DEZVOLTAREA PSIHOMOTOARE

Când vorbim de “dezvoltare” ne referim la progresele pe care le
fac bebeluşii pe parcursul timpului. Copilul nou-născut nu are nimic
de văzut cu copilul de un an, care spune primele cuvinte şi face
primii paşi, sau cu copilul de trei ani care este capabil să mănânce
singur, să se îmbrace cu foarte puţin ajutor şi să folosească limbajul
pentru a comunica.

Cum putem stimula dezvoltarea sa?
Cea mai bună stimulare pentru dezvoltarea bebeluşului sunteţi
întotdeauna voi, mama şi tatăl. Contactul fizic, relaţia piele-la-piele,
privirea reciprocă, să-i vorbeşti, să-i zâmbeşti, să-l ridici…, asta da,
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dar urmând ritmul lui şi fiind atenţi la semnele lui de oboseală.
Obiectivul este să vă bucuraţi împreună şi nu ca să fie mai precoce
cu ceea ce învaţă.
Nu speraţi ca copilul, cât de multe jucării ar avea, să se distreze
singur. Cele mai bune jucării ale unui copil sunt părinţii săi. Toate
celelalte sunt simple instrumente pe care le folosiţi pentru a
interacţiona cu copilul vostru.
Asta nu înseamnă că un mobil sau o jucărie colorată care îi atrage
atenţia, şi care poate servi ca să-i distragă atenţia timp de câteva
minute, nu ne-ar putea servi să facem treburi care ar fi imposibil de
făcut cu un bebeluş în braţe.
4. 3 DEZVOLTAREA AFECTIVĂ ŞI

SOCIALĂ
Afecţiunea este o necesitate de bază a
fiinţelor umane. Pentru dezvoltarea
adecvată, atât fizică cât şi emoţională,
bebeluşii au nevoie să fie iubiţi şi
consolaţi. Nu este suficient ca voi
să ştiţi că îi iubiţi. Bebeluşii au
nevoie s-o simtă. Si aceasta o
fac prin corpul lor, atunci când
le satisfaceţi cu promptitudine necesităţile de bază
şi când îi menţineţi în
contact cu voi (portbebeurile sau fâşiile
de pânză legate la
piept sunt un ajutor
aproape indispensabil în
primele luni).
Este fundamental ca bebeluşilor şi
copiilor să li se satisfacă necesităţile afecghid pentru mame şi taţi
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tive în primii ani de viaţă, deoarece aceasta va condiţiona progresul
personalităţii sale, a afectivităţii şi a dezvoltării sale cognitive.
Un bebeluş care este iubit şi consolat va învăţa să iubească şi să
consoleze dar, în afară de aceasta, va simţi că poate avea încredere
în alţi oameni şi că el însuşi este o persoană de care să se ţină cont.
In acest fel, îşi va construi o imagine adecvată despre el însuşi şi o
autostimă sănătoasă.
In ziua de azi se ştie că bebeluşul stabileşte legături cu toate persoanele apropiate şi care se ocupă cu îngrijirea lui deşi, logic, are
preferinţe şi, de obicei, o alege pe mamă pentru a fi consolat şi
alimentat, şi pe tată ca să se joace.

Să educi cu afecţiune
Să educi înseamnă să pui limite,
dar asta nu înseamnă să spunem
întotdeauna “nu”.
Putem:

Ingrijirea corectă a copilului vostru poate să vă pară obositoare de
multe ori, mai ales la început, când ai impresia că nu îţi rămâne timp
pentru nimic altceva. Este unul din motivele pentru care este necesar să vă implicaţi amândoi, ca pereche, în îngrijirea fiului vostru.
Ca răsplată a acestei “dedicaţii exclusive” pe care o cere bebeluşul,
surâsul şi iubirea copilului vostru va recompensa cu mult tot efortul
vostru.

Să încercăm să ne punem în
locul lor
Să râdem cu ei, să ne jucăm
Să le stimulăm autonomia,
să-i lăsăm şi să-i încurajăm
să exploreze ei singuri

4. 4 ETAPELE DEZVOLTĂRII

Să acceptăm atât momentele
în care sunt mai dependenţi,
cât şi pe cele în care sunt
mai independenţi.
Să nu facem şantaj, nici
să-lameninţăm

Primele zile
• Bebeluşul se menţine încovrigat, şi predomină reflexele şi
abilităţile perceptive (noii născuţi simt, văd şi aud).
• De când se naşte, îşi recunoaşte mama după voce şi miros,
şi îl atrag feţele oamenilor.

Să spunem “nu” când este
necesar, dar să-i mângâiem
şi să-i însoţim când au nevoie.

La două luni
• Ii surâde mamei, ca răspuns când îl mângâie.
• Sunt capabili să-şi ridice capul când stau culcaţi, cu faţa în
jos.
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• Ii interesează din ce în ce mai mult tot ce se întâmplă în jurul
lor şi stau atenţi când vorbeşte cineva lângă ei.

La şase luni
• Urmăresc cu privirea în toate direcţiile, râd în hohote, emit
sunete monosilabice (ma...ma...ta...ta...).
• Ridică mâna pentru a apuca obiecte care le atrag atenţia.
• Deşi îşi recunosc perfect părinţii, până acum nu importa dacă
îi luau alte persoane. Incepând din lunile 6-8 apare “frica de
necunoscuţi”, ceea ce indică că s-a stabilit o legătură afectivă
puternică cu părinţii.
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In jurul lunilor 8-9
• Pot să mănânce deja un biscuit ei singuri.
• Schimbă obiectele dintr-o mână într-alta.
• Se pot menţine în poziţia şezut şi să se întoarcă în pat fără
ajutor.

La vârsta de un an
• Stiu să imite gesturi, înţeleg anumite cuvinte, răspund la
numele lor şi ştiu ce înseamnă cuvântul “nu”.
• In mod normal se pot aşeza, şi pot să se ţină în picioare
singuri sau cu puţin ajutor.
• Pot să ia firimituri de pâine cu degetele.
• Incep să spună cuvinte, să-i cheme pe mama şi pe tatăl, pe
care îi diferenţiază.

La 18 luni
• Aleargă singuri.
• Stiu să bea singuri din pahar şi folosesc lingura.
• Fac mâzgălituri cu creionul şi întorc pagina cărţilor de
poveşti.
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La doi ani
• Pot ajuta să se adune jucăriile, să numească un obiect
desenat, folosesc cuvântul “nu” şi ştiu să-şi arate părţi ale
corpului.
• Coboară scările şi ştiu să lovească o minge.
• Incepând de acum, prin evoluţia limbajului şi a gândirii, sunt
capabili să înţeleagă că mama, deşi uneori “dispare”, se
întoarce. Aşa că pot să accepte mai uşor despărţirile.

Către vârsta de 3 ani
• Când copilul merge la şcoală ştie deja să se îmbrace şi
înţelege perfect ordine simple.
• Limbajul său este mai dezvoltat şi îşi ştie numele, foloseşte
pronumele “al meu”, “al tău”... şi începe să utilizeze cu mai
multă pricepere creionul, putând imita linii verticale, cercuri...
• Motricitatea este şi ea mai dezvoltată şi ştie să sară într-un
picior, cu amândouă picioarele şi să ducă un pahar plin cu
apă, fără să-l verse.
• S-a stabilit deja o legătură afectivă puternică între mamă/
tată şi fiu, şi care nu necesită un contact fizic, nici o căutare
permanentă din partea copilului, deoarece acesta are siguranţa
că părinţii vor răspunde atunci când are nevoie de ei.

!

Intreabă medicul
pediatru întotdeauna
când ai vreo nelămurire.

Intrebări şi răspunsuri privind dezvoltarea afectivă
Ce putem face în primele ore şi zile după naşterea
copilului?
• Să menţineţi cât mai mult contactul cu bebeluşul.
• Este dreptul vostru să staţi cu fiul vostru. Si este o necesitate a
bebeluşului, să stea în contact permanent cu mama şi tatăl.
• Personalul sanitar şi familia trebuie să ajute şi să susţină această
relaţie.
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Aspecte practice pe care le puteţi planifica dinainte:
• Vizitele prietenilor şi ale cunoscuţilor pot aştepta. Sunt
momente delicate în care trebuie să primeze calmul şi
liniştea, pentru ca să începeţi să vă cunoaşteţi voi şi copilul
vostru.
• Căutarea unui ajutor domestic în primele săptămâni poate fi
o idee bună. Celelalte persoane se pot ocupa de aspectele
practice, în timp ce voi vă ocupaţi de bebeluş.

Nu se învaţă rău dacă îl luăm prea mult în braţe?
Nu numai că nu se învaţă rău ci are nevoie de aceasta. Bebeluşul
vostru are nevoie de apropiere şi contact cu părinţii săi. Tineţi cont
că este absolut incapabil să facă ceva singur, este atât de imatur
încât îi trebuie un an pentru a putea spune primele cuvinte şi să se
ţină în picioare.
Dacă îl luaţi mult în braţe se va obişnui să fie bine tratat, i se va
satisface necesitatea de contact şi, atunci când va creşte, va avea
capacitatea să exploreze mediul său, într-o formă din ce în ce mai
autonomă; deşi necesitatea de afecţiune va rămâne toată viaţa,
această trăsătură fiind proprie fiinţelor umane. Si este o plăcere.

Trebuie să le dai atenţie de fiecare dacă când plâng?
Trebuie să le acorzi atenţie, chiar şi atunci când nu plâng. Contactul
este vital pentru dezvoltarea lor, şi este important să primească
atenţie imediată când sunt bebeluşi.
Plânsul este singurul mijloc de comunicare al noilor născuţi, este
forma lor de a-şi exprima necesităţile, iar contactul fizic este şi el
o necesitate.
Mulţi dintre bebeluşi plâng pentru că simt nevoia să fie îmbrăţişaţi.
Este ceva normal şi asta nu-i va răsfăţa deoarece, odată
cu înaintarea în vârstă şi dobândirea de noi capacităţi, vor învăţa
alte forme de comunicare, şi care nu vor mai fi plânsul: surâsul,

64

Ingrijeşte-mă

04
Creşterea şi dezvoltarea

Dezvoltarea afectivă şi soci

să îngâime sunete, strigăte, gesturi... până va ajunge la cuvânt.
Bebeluşul care nu este lăsat să plângă va învăţa doar că nu este
nevoie să plângă pentru a i se acorda atenţie.

Ce este anxietatea despărţirii?
Este absolut normal ca bebeluşilor, de la vârsta de 10 luni, să le fie
greu să se despartă de mama sau tatăl lor; adică, să fie “mămoşi”.
Aceasta coincide cu etapa în care mulţi bebeluşi încep deplasările,
târându-se sau mergând în patru labe, şi această frică şi anxietate
îi face pe bebeluşi să se menţină aproape de părinţi pentru a evita
riscuri.
Mai târziu, când vor avea capacitatea să înţeleagă că, deşi mama
poate “dispărea”, se întoarce, se va reduce această anxietate.

Ce putem face ca să fie mai autonomi?
Pentru a fi autonomi trebuie să aibă capacităţi suficiente pentru
aceasta. Bebeluşii, prin natura lor, sunt dependenţi şi trebuie să
satisfacem această circumstanţă.

ghid pentru mame şi taţi

65

Cu cât cresc şi dobândesc noi capacităţi şi abilităţi, cu atât devin mai
autonomi. Va ajunge un moment în care nu vor mai avea nevoie
de un contact fizic prea des şi vor fi capabili să stea un timp mai
îndelungat fără prezenţa părinţilor.
Au învăţat să stabilească relaţii afective cu alte persoane (profesoare, îngrijitoare, etc.), dar continuă să fie copii şi, în unele situaţii
(oboseală, boală, durere...), se va reactiva necesitatea contactului şi
vor căuta să fie consolaţi.
Autonomia se dobândeşte cu timpul, atunci când copiii se simt
siguri de iubirea părinţilor, iar aceştia le permit să exploreze mediul
în care trăiesc, şi îi încurajează şi îi însoţesc către cunoştinţele pe
care le dobândesc.
4. 5 SOMNUL BEBELUŞULUI TĂU
Cum fiecare bebeluş este diferit, nu toţi dorm acelaşi număr de
ore şi nici nu se trezesc acelaşi număr de ori, nici nu există o vârstă
anume în care să înceapă să doarmă neîntrerupt.

De ce se trezesc peste noapte?
Este absolut normal ca bebeluşii să se trezească în timpul nopţii.
Aceste treziri sunt normale din punct de vedere evolutiv şi este o
chestiune de maturitate. Vor dispărea cu vârsta în mod natural, în
jurul vârstei de trei ani mulţi dintre copii dorm toată noaptea.
Se ştie că alterarea rutinei din timpul zilei provoacă treziri mai dese,
ca şi atunci când copilul este bolnav, a călătorit sau nu a stat cu
părinţii lui...

Cum îl putem obişnui cu un somn sănătos?
Incercaţi de la început să distingă ziua de noapte:
• In timpul zilei profită, cât este treaz, să-i vorbeşti, să-l mângâi,
să-l priveşti în ochi. Plimbă-l în braţe cât vrei. Profită de
plăcerea contactului cu el.
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• In timpul nopţii, încearcă să îi dai de mâncare în linişte,
aproape fără lumină, făcând să se trezească cât mai puţin
posibil pentru ca să vă fie tuturor uşor să adormiţi din nou.
• Observă-l pentru a-i recunoaşte semnele somnului: când
cască, îşi freacă ochii, îşi atinge părul, rămâne mai liniştit sau
este agitat... Acesta este momentul în care trebuie dus la
culcare.
• Sunt familii, mai ales în cazul bebeluşilor alăptaţi la sân, care
preferă să doarmă în acelaşi pat cu noul-născut. Unele o fac
din comoditate, altele pentru că cred că este cel mai bine
pentru bebeluşul lor şi, de asemenea, sunt altele care o fac
din necesitate, pentru că găsesc că este singura formă prin
care răspund necesităţilor bebeluşului lor şi că, în acest fel,
se poate odihni toată familia. Această variantă a fost utilizată
timp de secole şi, încă în ziua de azi, multe familii continuă
să o practice. Este o formă de creştere care poate fi o
experienţă pozitivă pentru familie, şi care nu are de ce să fie
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periculoasă, dacă se iau întotdeauna măsurile de siguranţă
pentru a preveni moartea subită a sugarului.

Dacă îl lăsăm să doarmă în patul nostru, îl vom mai
scoate vreodată?
Există familii care nu dorm niciodată cu copiii lor de “frica de a nu-i
face prea dependenţi”. Se pare că, în mod natural, copiii care împart
patul cu părinţii lor, până la urmă ajung să doarmă singuri. Este o
chestiune de tradiţie şi, în tot cazul, este o decizie de familie.

Pot fi lăsaţi să plângă pentru a se obişnui să doarmă
singuri?
Neacordarea de atenţie atunci când plânge noaptea poate fi
înţeleasă de bebeluş sau copil ca o respingere sau negare a
emoţiilor sale şi a necesităţilor afective.
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Se mai poate face ceva pentru a încerca ca toţi să
doarmă mai bine?
• Este bine să vă gândiţi cât timp dedicaţi în a sta cu bebeluşul
vostru. Copilul vostru are nevoie de voi şi, dacă nu primeşte
multă atenţie în timpul zilei, o va căuta noaptea. Trebuie
mărit contactul şi atenţia din timpul zilei.
• Rutina zilnică (nu rigiditatea) şi ritualul înaintea orei de mers
la culcare favorizează organizarea unor deprinderi ale somnului. Bebeluşul simte că se apropie ora de mers la culcare
şi se pregăteşte pentru aceasta. Cea mai bună rutină este
prezenţa mamei şi a tatălui.
• Stimularea excesivă în orele dinaintea somnului poate îngreuna adormirea. Este preferabil să se evite suprastimularea.
• Somnul de după-amiază face să se adoarmă mai greu noaptea, dar şi oboseala excesivă.
• Intre un an şi doi ani ritualul dinainte de mers la culcare îi
ajută să se despartă de părinţi, pregătindu-se pentru somn,
deoarece îi fac să se simtă siguri.

Fiul vostru are nevoie de voi,
şi dacă nu menţine contactul
cu voi în timpul zilei, îl va
căuta noaptea.
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Controlul sanitar al copilului

5. 1 CONTROLUL SANITAR AL COPILULUI
In primele zile de viaţă trebuie să sunăm la centrul de sănătate sau
la serviciul sanitar la care decidem să ducem bebeluşul, pentru a
urma controalele de sănătate şi pentru a i se administra vaccinurile
necesare.
In Comunitatea Autonomă Aragoneză există programe de sănătate
care permit urmărirea periodică a evoluţiei copilului. Personalul de
pediatrie urmăreşte dezvoltarea normală a acestuia, îndeplineşte
calendarul de vaccinare şi dă sfaturi sanitare, adecvate fiecărei
vârste.
Pentru o sănătate fizică şi psihică bună a copiilor noştri, la fel de
important ca şi consultaţia în caz de boală, sunt controalele care
se fac în cadrul acestor programe, deoarece înlesnesc detectarea
precoce a problemelor ce pot apărea, cu avantajul pe care îl implică
soluţionarea din timp a acestora.
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VACCINURILE
Ce sunt vaccinurile?
Sunt medicamente ce se administrează pentru ca corpul să creeze
o apărare împotriva bolilor infecţioase, deşi nu există vaccinuri pentru toate bolile infecţioase care ne pot afecta.

De ce se vaccinează copiii?
Pentru a evita riscul ca copiii noştri să poată suferi complicaţii sau
sechele ale acestor boli.
Unele vaccinuri nu numai că protejează persoana vaccinată de o
boală infecţioasă, dar şi pe cei din jurul său. Nu toate produc imunitate de grup. Ca urmare a vaccinării multor copii vom reuşi să
eliminăm unele dintre bolile infecţioase în toată lumea.

Ce vaccinuri trebuiesc administrate şi când?
Calendarul Comunităţii Autonome Aragoneze de vaccinare a copiilor, specifică vaccinurile care trebuiesc administrate şi la ce vârste.
Acest calendar este revizuit şi modificat periodic, de comun acord
cu restul comunităţilor autonome.
Vaccinarea copiilor începe în momentul naşterii, şi majoritatea lor
se administrează în primii doi ani de viaţă. In ziua de azi, toate sunt
administrate sub formă injectabilă.
Departamentul de Sănătate şi Consum al Guvernului din Aragon
finanţează toate aceste vaccinuri incluse în calendarul de vaccinare
a copiilor.

Unde sunt vaccinaţi copiii?
La centrul de sănătate de care aparţin sau la centrele de vaccinare
autorizate. Trebuie să prezinţi întotdeauna Documentul
Infantil de Sănătate sau Carnetul de Vaccinări. Acest
document trebuie păstrat pentru a ştii în orice moment
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Grijirea dintilor

vaccinurile administrate copiilor noştri, deoarece programele de vaccinare nu se termină odată cu copilăria ci
continuă şi la vârstă adultă. Vaccinurile sunt înregistrate
şi în fişa medicală a copilului.

!

IMPORTANT

Ce reacţii pot avea vaccinurile?
Majoritatea reacţiilor produse de vaccinuri sunt uşoare şi fără
importanţă, cum ar fi febră uşoară, înroşirea zonei unde i s-a pus
injecţia, sau pierderea poftei de mâncare. Dispar după 2 sau 3 zile.
Dacă reacţiile sunt foarte intense, poţi consulta personalul sanitar
care i-a făcut vaccinul.
Inainte de vaccinare, părinţii trebuie să informeze personalul sanitar
din pediatrie asupra alergiilor sau bolilor pe care le are copilul.

ÎNGRIJIREA DINŢILOR

TINE MINTE

Dinţii încep să apară în jurul vârstei de şase luni. Micile dureri locale
care se pot prezenta, cum ar fi inflamarea şi înroşirea gingiilor, le
putem uşura prin masaje ale gingiilor, muşcând ceva (există nişte
inele speciale pentru muşcat) rece şi evitând mâncărurile foarte
calde.

Programele de Vaccinare
sunt ounealtă de bază pentru prevenirea şi eliminarea bolilorinfecţioase

Ingrijirea gurii de la o vârstă timpurie este fundamental. Trebuie să-l
obişnuim să menţină o igienă dentară corectă, învăţându-l tehnica
corectă a periatului dinţilor. Este bine să-l verificăm până la vârsta de
10 ani. Pasta de dinţi nu este necesară înainte de a împlini 2 ani.

Când mergi cu copilul tău
la vaccinare, nu uita să
duci Documentul Infantil
de Sănătate pentru a nota
doza administrată.

Nu este indicat consumul de zahăr şi dulciuri (sucuri, bomboane...),
mai ales între mese.
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5.3

PROBLEME DE SĂNĂTATE MAI
FRECVENTE

Colici
Sunt, de multe ori, cauza principală a plânsului şi neliniştii la copiii
mai mici. Ne referim la plânsul intens şi de durată pe care îl prezintă
bebeluşul sub 3 sau 4 luni, în general după unele sesiuni de alăptare,
mai ales către seară şi noapte, şi care este însoţit, de obicei, de
mişcări de îndoire ale picioarelor peste burtică.
In aceste circumstanţe bebeluşul nu este uşurat oferindu-i mâncare,
ci manifestează chiar respingere faţă de aceasta. Această situaţie
nu este însoţită nici de vomă şi nici de diaree. Când bebeluşul îşi
schimbă poziţia, reuşeşte să facă caca sau să scoată gazele, situaţia
se îmbunătăţeşte.
Nu există numai un motiv care să cauzeze aceşti colici. Se pot
produce ca urmare a unor probleme legate de “tehnica” alimentării
(nerăbdarea copilului la începutul sesiunii de alăptare, agitaţie în
jurul lui sau, dacă primeşte biberon, o tetină neadecvată) sau probleme de intoleranţă alimentară la unul din componentele laptelui
artificial.
Uneori, la copiii care sunt alăptaţi la sân, colicii pot fi cauzaţi de un
exces de lactate în dieta mamei.

Ce măsuri să luăm?
Este de ajuns să evităm anxietatea din timpul suptului, să încercăm
ca alăptarea să se facă într-un mediu liniştit, atât pentru mamă cât
şi pentru copil şi, înainte de culcare, să regurgiteze (să scoată aerul
pe care l-a putut înghiţi în timpul suptului).
Când se produce un colic poate fi de ajutor să îl punem cu faţa în jos
pe antebraţul nostru, cu faţa spre cot, în aşa fel încât mâna noastră
să îi poată face un mic masaj pe burtică, în timp ce mâna liberă îl
mângâie uşor pe spate. Legănatul în braţele noastre sau plimbarea
într-un port-bebe sunt, şi ele, de ajutor pentru a-i uşura problema.
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Este o problemă care dispare în mod normal după luna a treia sau
a patra. Dacă este foarte intens, medicul pediatru ne poate sfătui
asupra altor tipuri de măsuri.

Constipaţia
Constipaţia se produce atunci când copilul are greutăţi în a face
caca şi nu o face cu frecvenţa necesară, iar consistenţa acesteia
este mai tare.
Este de preferat ca bebeluşii să facă caca în fiecare zi, cu excepţia
primei luni de viaţă (pot avea un scaun la fiecare alăptare sau inclusiv mai multe) iar ulterior, din luna a doua şi până în luna a cincea
sau a şasea, copiii alimentaţi la piept (pot trece câteva zile până au
scaun).
Pentru a rezolva problema constipaţiei este de ajuns să i se modifice dieta. Lactatele, macaroanele, pâinea şi biscuiţii, cartofii şi morcovii, bananele şi merele, au tendinţa să constipe.
Zarzavaturile, verdeţurile şi legumele, majoritatea fructelor şi a
cerealelor, şi pâinea integrală, au proprietăţi laxative. Este foarte
important ca copilul constipat să bea multe lichide (apă şi sucuri
naturale).
Nu se recomandă, în general, să se recurgă la tehnici de stimulare
a anusului (termometru, chibrituri cu ulei, etc.), nici la supozitoare
laxative.

Diareea
In afara primei luni de viaţă, mai mult de 2 sau 3 scaune pe zi sunt
considerate diaree, şi prezintă o schimbare a consistenţei, fiind
aceasta mult mai lichidă.
Sunt, în general, infecţii uşoare ale aparatului gastrointestinal,
produse de virus, şi care, printr-o dietă adecvată şi crescând aportul
de lichide, se rezolvă în câteva zile.
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Copiii care sug la piept trebuie să continue, alăptatul fiind cel mai
bun tratament. In majoritatea cazurilor nu sunt necesare medicamente, cu excepţia cazului în care diareea este însoţită de febră.
Dacă începe să se deshidrateze, copilul prezintă simptome de iritabilitate sau decădere, i se usucă pielea, buzele şi limba, face pipi
mai rar şi în cantităţi mai reduse, şi are aspectul unui copil bolnav.
La apariţia acestor simptome este important să mergeţi rapid la
medic.
In unele ocazii, scaunele pot fi însoţite de sânge şi mucus. Este un tip
de diaree provocat, probabil, de bacterii, şi care nu este rar la copii,
în acest caz fiind necesar să se consulte medicul pediatru.

Vărsăturile
Regurgitaţia este normală la bebeluşii alăptaţi. Vărsăturile, în schimb,
pot indica o problemă, în general de tip digestiv.
Pentru a rezolva această problemă, nu îi da copilului mâncare solidă
timp de câteva ore, şi administrează-i soluţii de rehidratare (se
găsesc în farmacii) reci, şi puţin câte puţin.
După 5 sau 6 ore fără să mai vomite, şi tolerând serul, se poate
încerca reluarea alimentelor, dar fără să se forţeze. La copiii sugari
trebuie continuată alăptarea, oferind frecvent pieptul.

Spasmul plânsului
Nu este o situaţie periculoasă, deşi uneori alarmează părinţii.
Trebuie menţinut calmul şi copilul pus într-o poziţie comodă. Dacă
situaţia se prelungeşte mult, poate să apară o scurtă pierdere a
cunoştinţei, moment în care copilul începe să respire din nou şi se
soluţionează problema.
Nu este eficace să i se pună apă rece pe faţă, sau schimbări bruşte
ale poziţiei corpului.
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Probleme de sănătare mai frecuente

Febră
Este creşterea temperaturii corporale ca mecanism de apărare al
organismului nostru.

Cum se ia temperatura?
Copiilor mai mici de un an se recomandă să li se ia temperatura
rectală (în anus), folosind un termometru digital. După vârsta de un
an temperatura se poate măsura în axilă sau în regiunea inghinală
(deasemenea cu termometru digital), deoarece este deja fiabilă.
TEMPERATURA
RECTALĂ

TEMPERATURA
AXILARĂ O INGUINALĂ

Subfebril

37,5ºC - 38,5ºC

37ºC - 38ºC

Febră

>38,5ºC

>38ºC

In general, chiar dacă copilul are febră ridicată, dacă starea generală
este bună şi nu prezintă alte simptome, situaţia nu este gravă şi nu
necesită o consultaţie urgentă a medicului.
Trebuie evitat îmbrăcatul prea gros. Baia cu apă la o temperatură
puţin mai scăzută decât temperatura corporală şi şervete umezite
în apă călduţă –niciodată alcool- pot fi de folos pentru a le scădea
febra copiilor mai mici.
Dacă copilul are sub 3 luni este preferabil să-l vadă medicul din
primele ore de febră.

Răceli
Este de ajuns să i se menţină fosele nazale curate, care se pot curăţa
cu ser fiziologic şi aspirare nazală, şi încercaţi să-l faceţi să bea mai
multe lichide decât de obicei, de exemplu apă sau sucuri naturale.
Numai în caz de febră şi multă tuse va fi necesară consultaţia
medicală.
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5. 4

SITUAŢII CARE NECESITĂ CONSULTAŢIE
MEDICALĂ IMEDIATĂ

Copii sub 3 luni cu febră (temperatură rectală peste 38,5ºC).
Copii cu temperatura peste 41ºC.
Copii cu febră mare şi o stare generală foarte afectată (copilul este
mai decăzut decât ar fi normal în caz de febră, şi aceasta nu scade,
deşi s-a încercat).
Copii cu febră şi care, în plus, încep să le apară pe corp pete roşii ce
nu dispar când se trage de pielea din jurul acestora.
Vărsături dese (“tot ce mănâncă vomită”), care nu cedează în 6 sau
8 ore la copilul sub 3 luni, sau în 24 de ore la cei mai mărişori.
Diaree abundantă, însoţită de vărsături, la copilul sub un an.
Pierderi ale cunoştinţei cu sau fără mişcări anormale de tip convulsiv.
Sufocări care să îngreuneze respiraţia copilului.
Căzături sau lovituri la cap care provoacă pierderea cunoştintei.
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6. 1

Prevenirea accidentelor la copii

PREVENIREA ACCIDENTELOR LA
COPII

Accidentele reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de
mortalitate infantilă şi, de asemenea, o cauză importantă de invaliditate.
Curiozitatea copiilor este una din cauzele accidentelor. De aceea,
în primii ani de viaţă, siguranţa copilului depinde de părinţi şi de
educatorii lui.
Când copilul începe să meargă singur, poate fi util să
dedici o zi pentru a revizui în locuinţă obiectele
şi situaţiile care ar putea fi periculoase pentru
siguranţa copilului.

Căzăturile
Nu lăsa niciodată bebeluşul pe o
suprafaţă înaltă (pe masa pe care îl schimbi,
în pat, pe canapea...).
Tine grilajul pătuţului întotdeauna ridicat.
Când copilul începe să doarmă în pat normal,
poţi folosi grilaje speciale.
Leagă bine copilul când stă în scăunelul înalt
pentru copii sau în cărucior.
Este bine să puneţi un material antiderapant pe
fundul căzii şi pe pardoseala băii .
Protejează scările, ferestrele şi balcoanele cu sisteme de
siguranţă.
Nu pune sub ferestre sau pe balcoane obiecte sau mobilă pe
care s-ar putea urca copilul.
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Evită premergătoarele.
La sugarii sub 6 luni, căzăturile cu lovitură la cap trebuie să fie
întotdeauna valorate de către un medic, şi dacă nu s-a produs o
pierdere a cunoştinţei.
După o lovitură, dacă iese sânge sau un lichid de culoare deschisă
din urechi, trebuie mers urgent la medic.

Rănile
Intotdeauna când se produce o rană, trebuie să tamponezi imediat
zona cu un şervet curat, timp de 5 sau 10 minute, ca să se oprească
hemoragia. De asemenea, trebuie spălate rănile cu apă şi săpun.
Nu lăsa la îndemâna copilului obiecte tăioase sau înţepătoare.
Nu folosi micile aparate electrodomestice (robot de bucătărie,
ventilatoare...) în prezenţa copilului.
Protejează marginile ascuţite ale mobilelor cu protectoare.
Supraveghează îndeaproape copilul când se joacă la leagăne sau
tobogane.

Arsurile
Inainte de a băga copilul în cadă, verifică temperatura apei.
Verifică, de asemenea, temperatura biberonului şi foloseşte adecvat cuptorul cu microunde.
Nu fuma în prezenţa bebeluşilor şi a copiilor mici. In realitate, nu
ar trebui să fumezi.
Nu lăsa la îndemâna lor chibrituri, brichete sau aparate electrice.
Îndepărtează copilul de lichide fierbinţi.
Nu lăsa copiii să se joace în bucătărie, nici să stea mult timp în
ea. Sunt foarte periculoase cozile cratiţelor care ies în afara aragazului sau a mobilei de bucătărie, focurile externe ale aragazului,
cuptorul…
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Protejează prizele. Nu lăsa fire electice nelegate şi nu fă legături
electrice pe contul tău.
Protejează cu grilaje sobele, şemineurile şi reşourile.
În caz de arsură, aplică comprese reci şi acoperă leziunea. Mergi
la medicul pediatru, pentru o ulterioară valorare şi tratament.
Arsuri solare. Bebeluşii sub 6 luni nu trebuie să fie expuşi direct
la soare, iar în zonele care rămân descoperite, cum ar fi faţa sau
mâinile, poţi aplica o cremă de protecţie solară cu factor de
protecţie cel puţin 15 , chiar dacă este înnorat.
Evită să fie expus la soare între orele 12:00 şi 16:00.
Aplică-i copilului tău crema de protecţie solară cu jumătate de
oră înainte de a fi expus la soare şi apoi, din două în două ore.

Intoxicaţiile
Dacă credem că copilul s-ar fi putut intoxica, în primul rând trebuie
să-ţi menţi calmul. În majoritatea situaţiilor este vorba despre cazuri
uşoare, prin ingestie sau inhalaţie. În caz de nelămurire mergi la doctor, şi ţine cont că nu întotdeauna este bine să provoci voma, să-i dai
lapte, etc.

Ce putem face?
Nu lăsa la îndemâna copiilor substanţe pentru curăţenie, medicamente,
îngrăşăminte, insecticide, etc. şi păstrează-le în ambalajul lor original.
Nu lua medicamente în faţa copiilor deoarece aceştia tind să imite
adulţii.
Foloseşte substanţe care să fie îmbuteliate cu dop de siguranţă.
Verifică periodic starea arzătoarelor de la aragaz, cazan sau centrală
termică.
Nu lăsa la îndemâna lor băuturi alcoolice.
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Dacă copilul prezintă simptome de intoxicaţie sună la Institutul
Naţional de Toxicologie: 91- 562 04 20.
Dacă se simte rău copilul, sună la 112 sau 061. Sau mergi la Serviciul
de Urgenţe cel mai apropiat de domiciliu.
ATENCIÓN

In caz că trebuie să mergi la centrul sanitar, ia întotdeauna cu tine
produsul care ar fi putut cauza intoxicaţia, cu eticheta sa.

!

Accidente cauzate de corpuri străine, asfixia
şi înecul
Un corp străin este orice obiect care se introduce în corp (ochi,
urechi, aparatul digestiv, aparatul respirator sau piele).
Când copilul înghite ceva care nu este comestibil, aproape întotdeauna îl scoate în formă spontană, în săptămâna următoare; totuşi,
consultă medicul pediatru pentru a-l lua sub observaţie medicală.
Este bine să recurgem la serviciul de urgenţe dacă credem are un
corp străin în ochi, ureche, nas sau, dacă copilul s-a înecat, persistă
tusea şi are dificultăţi la respirare.

Cu să evităm?
Nu trebuiesc date obiecte mici (nasturi, monede, bile...) copiilor
sub 5 ani.
Nu trebuie să mănânce fructe uscate (alune) înainte de 7 ani.
Evită să-i dai copilului bucăţi prea mari de carne.
Evită fructele cu seminţe şi peştele cu multe oase.
Alege jucării sigure, care să nu poată fi desmontate în piese mici.
Nu-i pune la gât lănţicuri, panglici, fundiţe...
Ai grijă cu cablul telefonului şi cu panglica de la perdele!
Nu lăsa la îndemâna copilului pungi de plastic.
Nu lăsa niciodată copilul singur în baie.
Copiii trebuie să fie întotdeauna însoţiţi şi supravegheaţi de un adult
atunci când fac baie în ştranduri, râuri, mare.
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Ce trebuie făcut în caz de înec?
La copiii mai mici de un an, se pune bebeluşul cu faţa în jos, cu
capul mai jos decât corpul, şi loveşte cu podul palmei de 5 ori
între omoplaţi, urmate de 5 compresiuni toracice. Dacă copilul are
peste un an, după cele 5 lovituri pe spate, se pune cu faţa în sus
şi se presează de 5 ori abdomenul, în direcţie ascendentă. Aceste
manevre se repetă până la eliminarea corpului străin.
1

Chiar dacă pare soluţionată problema, se recomandă să mergi la
medic pentru a-i face un control.

Accidente de trafic
Accidentele de trafic sunt, în Spania, prima cauză de mortalitate la
copii între 5 şi 14 ani.
2

Copilul călător

Manevre în caz de înec
cu un obiect străin

Pe bicicletă poate fi transportat un minor de până la 7 ani, în
scaunul ataşat şi care trebuie să fie omologat, iar biciclistul să fie un
adult. Copilul trebuie să poarte cască, mănuşi, haine reflectorizante
şi în culori vii.
În maşină, şi pentru a evita posibile leziuni, vom respecta normele
în vigoare ale Direcţiei Generale a Circulaţiei. Copiii sub 3 ani sunt
obligaţi să folosească un sistem de prindere omologat în funcţie de
greutate şi înălţime.
Să ne amintim unele din regulile de bază când se călătoreşte cu
copii în maşină:
Nu trebuie să ţinem niciodată copilul în braţe.
Trebuiesc respectate limitele de viteză şi regulile de circulaţie.
Să alegem sistemul sau dispozitivul de siguranţă în funcţie de
greutate şi înălţime, nu în funcţie de vârstă.
Să urmăm instrucţiunile de folosire şi să verificăm că este
omologat.
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Dacă automobilul este echipat cu airbag pentru copilot, scaunul
trebuie instalat pe bancheta din spate a automobilului.
Copiii mici ar trebui să stea aşezaţi în sens invers direcţiei de mers
a automobilului.
Nu lăsa copilul să meargă în picioare între scaunele automobilului,
nici să atingă butoanele sau mânerele geamurilor sau ale uşilor care,
pe lângă aceasta, trebuie să aibă pusă siguranţa.
Nu lăsa copilul singur în maşină.

Copilul pieton
Aproximativ în jurul vârstei de 2 ani este indicat să începeţi să
îi învăţaţi educaţie rutieră ca pieton: să respecte semafoarele, să
traverseze strada pe trecerea de pietoni, să se uite în ambele părţi
înainte de a trece strada...
În primii ani trebuiesc duşi de mână întotdeauna când merg pe
stradă.
Strada nu trebuie să fie utilizată ca loc de joacă.
Orice adult care plimbă un cărucior de copil trebuie să fie
conştient, înainte de a traversa strada, să nu împingă căruciorul
înainte (uneori chiar invadează carosabilul) pentru că acesta poate
fi lovit de un autovehicol.

6. 2

RISCURI AMBIENTALE

Există factori ambientali pe care trebuie să-i evităm deoarece au
efecte negative asupra dezvoltării copiilor noştri.
Alimentaţia inadecvată duce la apariţia alergiilor, a obezităţii şi a
cariilor.
Consumul de tutun, alcool şi alte droguri influenţează foarte
negativ dezvoltarea fizică, psihică şi socială a copiilor. Copiii
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părinţilor fumători au mai multe probleme respiratorii decât copiii celor
nefumători.

Televizorul
Dacă se uită la televizor, este bine s-o faci împreună cu copilul deoarece
aceasta permite să selecţionezi şi să comentezi programele. Copiii sub 2
ani nu trebuie să se uite la televizor iar, începând cu această vârstă, nu
trebuie să stea mai mult de o oră pe zi, inclusiv la casetele de video.
De ce?
Duce la sedentarism şi la inactivitate.
Reduce timpul de joacă şi de activităţi în aer liber.
Ajută la apariţia dezechilibrelor alimentare (obezitate).
Reduce calitatea comunicaţiei şi a convieţuirii în familie. Televizorul nu
ar trebui să fie o “bonă electronică”, care să ţină locul mamei.
Uneori produce oboseală a ochilor, dureri de cap, alterări ale somnului (groază şi coşmar).
Poate produce adicţie, şi să fie începutul unor viitoare “dependenţe”
la jocuri video, console sau Internet.
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“Copiii învaţă jucându-se, şi au nevoie de
timp şi îngrijiri din
partea părinţilor”

tine minte

Intoxicaţia este un accident uşor de evitat.
Traversează întotdeauna strada pe trecerea de pietoni şi la semafoare.
Copiii trebuie să fie legaţi cu centura de siguranţă a scaunului de
maşină pentru copii, iar acesta trebuie să fie omologat, bine instalat şi
adaptat mărimii copilului.
Când ieşi cu CĂRUCIORUL la plimbare, ai grijă cu treptele şi cu
denivelările.
Pune frâna când te opreşti, pentru a evita accidente din neglijenţă.
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Timpul de inscrîere
Documente

Ce este?
Este o cerinţă indispensabilă care recunoaşte drepturile
şi obligaţiile civile din momentul naşterii copilului tău.
Inscrierea naşterii face dovada naşterii copilului, data, ora
şi locul unde care a avut loc, a sexului şi a filiaţiei.

Termenul de declarare
Termenul pentru a înscrie naşterea copilului tău este de la 24
de ore după naştere, şi până la 30 de zile.

Ce documente trebuie să prezinţi pentru
a-ţi înregistra copilul?
Dacă părinţii sunt căsătoriţi:
- Documentul de identitate al persoanei care merge la registru.
- Formularul de Declarare a Naşterii la Registrul Civil (acest formular este furnizat de către spitalul unde a avut loc naşterea).
- Documentul de identitate al părinţilor şi Cartea de Familie (sau
alt document care să dovedească căsătoria, tradus şi legalizat,
după caz).

Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi:
Este obligatoriu să se ducă tatăl la Registrul Civil, şi să prezinte
următoarele documente:
- Formularul de Declarare a Naşterii la Registrul Civil (acest formular este furnizat de către spitalul unde a avut loc naşterea).
- Documentul de identitate al mamei şi cel al tatălui.
- Se va constata starea civilă a mamei.
- Dacă există o căsătorie anterioară, trebuie să se prezinte certificatul de căsătorie (cu nota corespunzătoare) şi sentinţa firmă
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de separare sau divorţ.
- Dacă este vorba de separare, ar trebui să se meargă la Registrul
Civil cu doi martori.
- Dacă părinţii sunt minori (oricare dintre cei doi), trebuie să
înregistreze împreună copilul.

Dacă mama este singură:
Trebuie mers la registrul civil prezentând:
- Formularul de Declarare a Naşterii la Registrul Civil (acest formular este furnizat de către spitalul unde a avut loc naşterea).
- Buletinul sau paşaportul mamei.
- Legea obligă să se pună un prenume al tatălui, cu scop identificativ.

Concediu de maternitate
Concediul de maternitate este perioada de odihnă la care au dreptul
salariaţii care vor fi părinţi. In Spania perioada este de 16 săptămâni,
la care se pot adăuga două săptămâni pentru fiecare copil născut, în
caz de naştere multiplă, adopţie multiplă sau copii încredinţaţi spre
creştere şi educare, şi nu presupune pierderea salariului.
Mama alege cum să-şi împartă acest concediu, înainte sau după
naştere. Dar este obligatoriu să aleagă minim 6 săptămâni după
naştere. Restul de 10 săptămâni se pot repartiza, după dorinţă, între
mamă şi tată, simultan sau consecutiv.
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Concediu postnatal

Indemnizaţie de maternitate
Legea reglementează concediile plătite şi reducerea timpului de muncă,
şi permite beneficierea de concediu fără plată de până la 3 ani.
Pentru a putea solicita indemnizaţia de maternitate este nevoie:
1.

Să fi înscris şi la zi în Sistemul de Asigurări Sociale.

2.

Să dovedeşti că ai cotizat minim 180 de zile în ultimii 5 ani imediat
anteriori naşterii sau a perioadei de odihnă. Solicită o copie după
cartea ta de muncă!
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Adrese şi telefoane utile
1

Institutul pentru Ocrotirea Femeii
• Informaţii gratuite (24h):

900 19 10 10

• Informaţii gratuite pentru femei surde (24h):

900 152 152
La aceste telefoane găsiţi informaţii juridice, orientare şi consiliere în
căutarea şi obţinerea unui loc de muncă, resurse sociale şi discriminare
sexuală.

2

Institutul Aragonez pentru Ocrotirea Femeii
• Huesca:

Ricardo del Arco, 6

974 29 30 31

• Teruel:

San Vicente de Paúl, 1

978 64 10 50

Pº Mªde
Agustín,
16 73, 1º
• Zaragoza: Cno.
las Torres,
3

Institutul Naţional al Asigurărilor Socialel
• Informaţii despre indemnizaţii şi pensii:

4

976 29 64 86

Ayutor pentru Alăptarea Maternă
• Vía Láctea Zaragoza:

Huesca:
Alte ajutoare şi
informaţii la:
• Centrul tău de
Sănătate
• Serviciile sociale de
bază
• Consultanţe juridice
specifice pentru femei

915 620 420

Casa Culturilor
• Zaragoza: Palafox, 29 976 29 64 86

6

900 16 65 65

Centro Nacional de Toxicología
• Serviciu de 24 ore: 915 620 420

5

976 71 67 20

Alcañiz:
• LACTARIA Zaragoza:

976 32 28 03
976 34 99 20
974 22 21 44
974 21 03 58
978 87 02 96
976 73 65 70
976 52 21 96
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