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CAPITOLUL 1 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII ZILNICE 

Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de 

îngrijire şi supraveghere la domiciliul copilului. Baby sitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi 

copii şi îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi 

legali ai copilului.  

Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia 

copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire 

şi supraveghere la domiciliu.  

Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al 

familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate.  

Baby sitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi este 

responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute în planificarea realizată împreună 

cu părinţii copilului/copiilor.  

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, baby sitter-ul realizează următoarele sarcini:  

➢ Planificarea activităţilor  

➢ Comunicarea cu copilului  

➢ Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului  

➢ Respectarea drepturilor beneficiarului  

➢ Acordarea îngrijilor corporale ale copilului  

➢ Asiguarea alimentaţiei copilului  

➢ Crearea contextului de stabilitate emoţională  

➢ Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului  

➢ Susţinerea dezvoltării integrate a copilului  

➢ Gestionarea actelelor şi documentelor legate de beneficiarului  

➢ Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului  

 Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe teoretice şi practice de creştere, 

îngrijire şi educaţie integrată a copilului. Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel 
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bun de dezvoltare a abilităţii generale de învăţare, competenţe sociale şi civice şi cele de exprimare 

culturală.  

 Exercitarea acestei ocupaţii presupune respectarea normelor şi valorilor copilului/copiilor şi 

ale familiei/familiilor sale/lor, seriozitate, exigenţă, meticulozitate în realizarea sarcinilor, echilibru 

emoţional şi o bună capacitate de comunicare.  

 Baby sitter-ul are obligaţia de a sesiza autorităţile competente de încălcarea drepturilor 

copilului, pentru a limita discriminarea şi etichetarea copilului precum şi a asigura confidenţialitatea 

datelor personale ale acestuia.  

 

Planificarea activităților zilnice 

 

Există câteva activități pe care fiecare copil trebuie să le facă zi de zi 

pentru educația și dezvoltarea lui - joacă, citit, comunicare, plimbări etc. Este important să fie 

încurajat să se implice în aceste activități și să ne asigurăm că fac parte din rutina lui zilnică încă 

de când este micuț, pentru a căpăta obiceiuri sănătoase în copilaria târzie, dar și la maturitate. 

  

Activități casnice 

Implicarea copilului în activități uzuale în familie sau în treburi casnice are o valoare 

incontestabilă în dezvoltarea lui. 

Copilul poate învăța multe despre fizic ăsau chimie atunci când ajută la gătit, așa cum 

poate deprinde misterele calculelor matematice numarând ingredientele pentru prăjitura sau 

jucăriile care trebuie puse la loc în coșul lor. 

Curățenia din casă, ştersul prafului, precum și mersul la cumpărături sunt lecții importante în 

educația și învățarea copilului. 

Ajutați copilul să descopere lucruri noi, implicându-l în fiecare zi în planurile casei și în 

activitățile cotidiene. 

 

 

 

Conversațiile 

http://www.copilul.ro/educatie.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/inteligenta-copii/Cultiva-pasiunea-pentru-citit-a924.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Alege-corect-responsabilitatile-casnice-ale-copilului-a9551.html
http://www.copilul.ro/retete-culinare/prajituri/
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În fiecare zi, trebuie să sincronizăm o jumătate de oră în care să stăm de vorbă, fără a ne 

juca sau face altceva în acel timp. 

Este un moment foarte important, în care copilul își poate spune pasurile, grijile sau 

preocupările și poate cere sfatul. 

Daca reuşim să îl învățăm de mic să aibă aceste momente de "confesiuni", copilul va dobândi 

mai ușor încredere în tine, va minți mai puțin și va apela cand are nevoie de ajutor. 

 

Plimbări 

Fie că sunt facute pe jos, în parc sau prin oraș, ori că sunt în mașina personală a familiei, 

plimbările îi oferă ocazia copilului să exploreze și să învețe o mulțime de lucruri. 

În timpul plimbărilor, micuțul reține cel mai bine regulile rutiere, învață să numere prin 

calcularea numărului de maşini dintr-o parcare sau învață să citească, recunoscând litere de pe 

numerele de înmatriculare ale maşinilor, citind sloganurile de pe panouri etc. 

Plimbările în aer liber, în parc sau la munte, se dovedesc cea mai bună lecție de biologie, 

dar și de geografie sau zoologie. Copilul învață lucruri diferite de fiecare dată când iese din casă. 

 

Cumpărăturile 

Cumpărăturile împreună cu copilul sunt o activitate aparte și o sursă importantă de 

învățare pentru el. 

Pe lângă faptul că este o ocazie unică de a învăța cum să se descurce cu banii, la ce sunt ei 

folosiți și care este valoarea reală a lucrurilor, cumpărăturile sunt și o ocazie importantă de a-i 

explica cum stau lucrurile cu economiile și planificarea cheltuielilor. 

 

Joaca 

Joaca nu trebuie să lipsească din rutina zilnică a copilului. Are nevoie atât de jocuri 

individuale, cât și de grup, cu alți copii. Fiecare dintre cele 3 categorii de joacă oferă micuțului 

lecții educative importante. 

  

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/dezvoltarea-morala-la-copii/De-ce-mint-copiii-a4973.html
http://www.copilul.ro/copii-6-11-ani/siguranta/Educatia-rutiera-a-copilului-ce-trebuie-sa-il-inveti-a9993.html
http://www.copilul.ro/copii-2-3-ani/dezvoltare/Cand-si-cum-invata-copilul-numerele-a10058.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/inteligenta-copii/Banii-pe-intelesul-copiilor-la-orice-varsta-a7740.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/dezvoltarea-morala-la-copii/Invata-copilul-sa-respecte-valoarea-lucrurilor-a10098.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/dezvoltarea-morala-la-copii/Invata-copilul-despre-economii-cheltuieli-si-datorii-a9230.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Rolul-jocului-cu-alti-copii-a7022.html
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Joaca individuală il provoacă să gândească și să descopere singur soluții la probleme, cea 

alături de alți copii îl învață spiritul de echipă şi bunele maniere - să își aștepte rândul, să împartă 

lucruri, să coopereze etc. - iar momentele de joacă cu baby-sitterul sunt esențiale. 

Lectura 

Cititul este la fel de important ca multe alte activități educative.  

Copilul trebuie obișnuit să aibă program zilnic de citit povești și de discuții mereu pe marginea 

cărților și a universului minunat pe care îl creează, astfel încât să îi insuflăm plăcerea și bucuria 

de a citi. 

 

Competenţele specifice calificării baby sitter-ului sunt formate şi dezvoltate prin programe de 

formare continuă organizate prin structuri (centre/departament/organizaţii) autorizate de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări.  

 Baby sitter-ul se subordonează contractual fie părinţilor copilului/ copiilor, fie angajatorului.  

Activitatea profesională a baby sitter-ului se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative 

emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii etc. În ţările cu tradiţie în folosirea acestui tip de 

serviciu, luarea în evidenţă a persoanei copil asistate începe cu evaluarea nevoilor acesteia. Această 

evaluare cuprinde trei aspecte: 

• Starea de sănătate a persoanei, din punct de vedere fizic şi psihic, iar în funcţie de acest aspect se pot 

determina îngrijirile de care este nevoie să beneficieze persoana asistată. 

• Gradul de independenţă a copilului asistat  în realizarea, fără ajutor, a diverselor acte esenţiale 

(îmbrăcatul, alimentarea, eliminarea, deplasarea, toaleta), a activităţilor casnice (întreţinerea locuinţei şi 

a lenjeriei, cumpărăturile, prepararea mesei) sau în menţinerea relaţiilor sociale (ajutor în activităţi 

administrative, recreeative sau educative).  

• Aprecierea necesităţii amenajării speciale a locuinţei (pat medicalizat, acces posibil în funcţie de 

mobilitatea persoanei în diferite camere ale locuinţei (de exemplu baia). 

 Evaluarea permite optimizarea muncii echipei terapeutice care intervine în funcţie de nevoile 

persoanei asistate.  

Organizarea şi ierarhizarea sarcinilor de îngrijire 

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Top-6-bune-maniere-la-copii-Cum-ii-ajuti-sa-le-invete-a7429.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/7-moduri-creative-de-a-invata-copilul-sa-imparta-a8174.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/7-moduri-creative-de-a-invata-copilul-sa-imparta-a8174.html
http://www.copilul.ro/povesti/
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 Culegerea de date este indispensabilă oricărui proces de îngrijire şi cuprinde citirea rapoartelor şi 

culegerea de informaţii în legătură cu pacientul.  

Culegerea datelor permite: 

- cunoaşterea patologiei, a prescripţiilor şi precauţiilor; 

- evaluarea stării de sănătate a persoanei asistate; 

- evaluarea autonomiei persoanei şi stabilirea activităţilor pe care aceasta le poate realiza zilnic; 

- stabilirea, de comun acord cu persoana asistată, a momentului oportun pentru realizarea diverselor 

activităţi; 

- cunoaşterea obiceiurilor persoanei asistate; 

- listarea materialelor necesare derulării activităţilor; 

Realizarea sarcinilor de îngrijire 

 Criteriile de îngrijire permit îngrijitorului la domiciliu să se adapteze, să se autoevalueze şi să 

reajusteze sarcina pe toată durata procesului de îngrijire, în funcţie de următorii indici de performanţă: 

• Eficacitate  

 Îngrijirea trebuie să fie completă, minuţioasă şi să răspundă obiectivului propus şi întrebării: “de ce 

este necesară intervenţia?”. 

• Economie  

 Folosirea corectă a materialelor disponibile pentru a le menţine mai mult timp şi semnalarea 

produselor defecte. 

• Igienă  

 Acest indice este realizat în momentul în care sunt respectate precauţiile universale, aplicarea cu 

profesionalism a tehnicilor de îngrijiri igienice. 

• Confort  

 Verificarea temperaturii camerei, atenţie la starea de oboseală a persoanei asistate, în cazul unei 

persoane care prezintă dureri i se va oferi momente de pauză şi de recuperare şi va fi mobilizat cu 
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blândeţe. Persoana asistată va fi aşezată confortabil, ţinându-se cont de starea sa fizică şi psihologică, şi 

va fi rugată să îşi exprime sau nu senzaţia de confort. Se vor asigura (unde este cazul) activităţi de 

relaxare – plimbări în parc, audiţie/vizionare emisiuni TV/radio, discuţii, jocuri. 

• Securitate  

 Va fi amenajat un spaţiu securizant pentru persoana asistată, astfel încât să nu existe riscul ca aceasta 

să cadă: se vor ridica tăbliile patului, se vor folosi materiale care să împiedie alunecarea. 

PROFIL BABY SITTER 

 Baby sitter-ul are grijă de copil doar ocazional, în week-end-uri, vacanţe, sau ori de câte ori 

părinţii îi solicită serviciile. 

1. Cunoştinţe teoretice de specialitate: Foarte bune cunoştinţe privind etapele de dezvoltare 

fizice, emoţionale, intelectuale ale unui copil, metode de evaluare şi dezvoltare a acestora, 

metode de familiarizare a copiilor cu un adult necunoscut, opţinere a autorităţii şi încrederii, 

adaptare la nevoile de relaţionare ale copilului, metode de dezvoltare a abilităţilor de 

autodeservire (mâncat singur, îmbrăcat, mers la baie).  

2. Abilităţi practice specifice: Pune adecvat în practică cunoştinţe de primă relaţionare, 

construire a autorităţii şi motivare în privinţa copiiilor; stăpâneşte foarte bine metode 

eficiente de corecţie şi educare, non-agresive, care să potenţeze încrederea copilului în 

sine,  demonstrate prin exemple concrete.  

3. Atitudine faţa de muncă, copil şi familie: Deschisă la valorile şi regulile fiecărei familii, 

comunicativă, veselă, caldă, energică, încrezătoare în forţele proprii. 

 

CAPITOLUL 2 

 GESTIONAREA RESURSELOR ALOCATE 

 

Gestionarea resurselor materiale 



                  
 

7 
 

Resursele materiale alocate de familie sunt gestionate cu corectitudine pentru asigurarea 

îngrijirilor conform tehnicilor de îngrijire pentru copil. Se acordă ajutor la gestionarea resurselor 

alocate dacă beneficiarul solicită acest lucru sau în funcție de nevoile acestuia. 

Gestionarea resurselor materiale zilnice au ca scop asigurarea condițiilor igienico-sanitare și 

asigurarea unei alimentații corespunzătoare.  

Se verifică zilnic sau săptămanal stocul de materiale igienico- sanitare (detergenți, produse 

de dezinfecție şi dezinsecție, produse pentru igiena personală). De asemnea, se verifică stocul de 

alimente, iar la stabilirea meniului zilnic se va ține cont întotdeauna de preferințele alimentare ale 

copilului. 

Gestionarea resurselor financiare 

Gestionarea resurselor băneşti este efectuată cu corectitudine pentru satisfacerea 

nevoilor/plăcerilor imediate ale copilului. 

Resursele băneşti alocate zilnic/săptămânal/lunar de familia copilului sunt utilizate cu respectarea 

indicaţiilor familiei angajatoare. 

Trebuie avut în vedere asigurarea stocului de medicamente conform reţetei/prescripţiilor 

medicale. Trebuie asigurate cheltuielile cu efectuarea cumpărăturilor. Trebuie prevăzute şi asigurate 

costurile necesare însoțirii copilului la deplasări în afara locuinţei pentru consult medical de 

specialitate sau pentru activități recreative. 

La gestionarea resurselor materiale și financiare, baby sitter-ul  necesită urmatoarele : 

• corectitudine în repartizarea resurselor materiale în diferite etape de activitate; 

• cinstea în cheltuirea resurselor băneşti alocate de familie pentru satisfacerea diferitelor 

nevoi/plăceri ale copilului; 

• cunoştinţe organizatorice şi de planificare a muncii. 

 

CAPITOLUL 3 

MENȚINEREA INTEGRITĂȚII ŞI SIGURANŢEI COPILULUI 

1. Baby sitter-ul identifică situaţiile de risc: 

a) Situaţiile de risc sunt identificate în funcţie de particularităţile copilului.  

b) Situaţiile de risc sunt identificate în funcţie de caracteristicile contextului ambiental şi social.  

c) Situaţiile de risc sunt identificate în funcţie de tipul de activităţi în care este implicat copilul.  

d) Situaţiile de risc sunt identificate în funcţie de nevoile specifice ale copilului.  
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e) Situaţiile de risc sunt identificate împreună cu familia copilului. 

Identificarea situaţiilor de risc se face cu:  

-implicare activă;  

-empatie;  

-nediscriminare;  

-atitudine pozitivă;  

-încredere în sine;  

-rigurozitate;  

-preocupare;  

-respect;  

-responsabilitate;  

-vigilenţă;  

-promptitudine;  

-exigenţă;  

-conştiinciozitate 

2. Baby sitter-ul înlătură situaţiile de risc  

a) Situaţiile de risc sunt înlăturate prin securizarea spaţiului.  

b) Situaţiile de risc sunt înlăturate prin protejarea beneficiarului.  

c) Situaţiile de risc sunt înlăturate prin supravegherea beneficiarului.  

d) Situaţiile de risc sunt înlăturate prin apelarea la specialişti.  

Înlăturarea situaţiilor de risc se realizează cu:  

-implicare activă;  

-empatie;  

-nediscriminare;  

-atitudine pozitivă;  

-încredere în sine;  

-rigurozitate;  

-preocupare;  

-respect;  

-responsabilitate;  

-vigilenţă;  
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-promptitudine;  

-exigenţă;  

-conştiinciozitate.  

 

3. Baby sitter-ul acordă primul ajutor în situaţie de urgenţă.  

Primul ajutor în situaţii de urgenţă este acordat:  

1) în conformitate cu procedurile de specialitate.  

2) în raport cu tipul de accident/ incident.  

Acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă se face cu:  

-implicare activă;  

-empatie;  

-nediscriminare;  

-atitudine pozitivă;  

-încredere în sine;  

-rigurozitate;  

-preocupare;  

-respect;  

-responsabilitate;  

-vigilenţă;  

-promptitudine;  

-exigenţă;  

-conştiinciozitate.  

 

PATOLOGIA PEDIATRICĂ 

În capitolul ce urmează se va prezenta ce trebuie făcut în caz de boală sau accident, până la 

venirea medicului. 

În pediatrie totul depinde de descrierea primelor simptome şi a evoluţiei bolii, asupra cărora 

familia va trebui să-i poată da doctorului informaţii preţioase. 

În marea majoritatea cazurilor de boală, rapiditatea cu care se intervine, se dă prim ajutor, ori 

se aplică un tratament este o chestiune de viaţă şi moarte. 
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Este bine să aveţi totdeauna la îndemână numerele de telefon unde puteţi suna în caz de 

urgenţă (medicul pediatru, salvarea, pompierii, etc) 

 

Elemente de apreciere a stării de boală 

  Starea generală şi comportamentul bolnavului, faciesul (faţa) şi vorbirea sunt modificate de 

reacţia bolnavului la boală. 

1. Observarea atentă a faciesului este mai convingătoare, deoarece autocontrolul este mai 

redus decât la adult. Se pot citi pe faţa copilului:  durere, teama, dificultatea de a respira, privirea 

inexpresivă, închiderea în sine, tristeţea. La un copil vioi, lipsa de mişcare poate spune ceva. 

2. Vorbirea este sugestivă prin intensitate şi cursivitate. 

3. Tusea – este un fenomen reflex care înlatură corpurile străine sau secreţiile anormale prin 

abundenţă şi vâscozitate, fiind un instrument de apărare util. 

Există numeroase tipuri de tuse: 

- tuse acută însoţită de febră = simptomul unei afecţiuni a căilor respiratorii superioare. 

- tuse cronică 

- tuse fără febră poate fi mai ales o reacţie alergică, fiind seacă şi spasmodică 

- tusea nocturnă - datorită acumulării secreţiilor şi mucozităţilor  

- tusea uscată, dură, spastică, lătrătoare = tuse laringiană 

Tusea mai poate fi:  

- seacă, persistentă la începutul afecţiunilor respiratorii. În acest caz se dau calmante ale tusei (sirop, 

ceai)  

- productivă (expectorantă) - aparută la 1 - 2 zile după tusea seacă când se vor da medicamente ce 

permit fluidificarea secreţiilor (numai cu indicaţie medicală). 

4. Mişcările involuntare pot fi de tipul tresăririlor unor grupe musculare izolate = ticuri. 

Alteori poate prezenta criza de absenţă = în plină activitate faţa devine inexpresivă, absenţă timp de 

câteva secunde, fără reacţie la stimul, reluând firul vorbirii sau acţiunii (uşor confuz) sau crize 

majore de convulsii întâlnite în afecţiuni febrile la sugar şi copilul mic sau în epilepsie.  

5. Culoarea şi consistenţa pielii se urmăresc deoarece în unele afecţiuni se pot modifica. 

Putem întâlni: 

- paloarea tegumentelor mai des întâlnită în anemie. 

- culoarea roşie a întregii suprafeţe corporale în caz de febră sau în cursul unor boli eruptive 
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- culoarea vineţie (cianoza) exprimă lipsa de oxigenare a sângelui. 

- petele violacee circumscrise (echimoze, vânătăi) de dimensiuni variate sunt determinate de 

hemoragii. 

- coloraţia gălbuie sau galben - portocalie (icter) se mai poate întâlni având semnificaţie patologică 

în hepatita virală, anemia hemolitică, malformaţii ale căilor biliare.  

Consistenţa pielii la copilul sănătos este fermă. Pliul cutanat, făcut prin pensarea între două 

degete, dispare imediat. Are semnificaţie patologică în caz de deshidratere prin vărsături, diaree, 

febră, când pliul cutanat este leneş (sau chiar persistent) şi se şterge foarte încet. 

6. Febra nu este o boală, ci un simptom. Ea apare mai des şi la valori mai ridicate decât la 

adult şi de accea nu reprezintă un criteriu de apreciere a gravităţii unei afecţiuni. Se consideră febră 

când temperatura corpului depăşeşte 38 C. 

Măsurarea temperaturii se face cu termometru maximal astfel:  la sugar - măsurarea se face 

rectal. Termometrul este scuturat, rezervorul cu mercur este şters cu o compresă umedă şi uns cu o 

cremă grasă. Copilul este aşezat pe spate, cu mâna stângă se apucă picioarele lui îndoindu-le din  

articulaţia şoldului, iar termometrul din mâna dreaptă este introdus prin   mişcare de rotaţie în rectul 

copilului. Se aşteaptă 2 minute după care se citeşte temperatura. La copilul mai mare măsurarea 

temperaturii se face aşezat pe burtă sau lateral. 

Măsurarea axilară a temperaturii se face numai la adult şi copilul peste 12 ani este mai puţin 

exactă şi termometrul va fi ţinut 10 min.  

Combaterea febrei se face şi în funcţie de alte simptome ale bolii prin mijloace naturale: 

administrarea de lichide, împachetări reci parţiale sau generale, baie răcita progresiv sau mijloace 

medicamentoase (antitermice) sub formă de supozitoare (indicate în caz de convulsii, vărsături, 

inapetenta, refuzul medicamentelor p.o) sau siropuri antitermice, plicuri şi tablete efervescente, 

picături. 

7. Respiraţia copilului are un ritm mai accelerat şi neregulat, este superficială şi se 

caracterizează prin tipul ei diafrgmatic. Nou-născutul prezintă 60 - 70 resp/min, apoi după primele 

luni scade la 35-45 resp/min. Intre 1 si 2 ani este în jur de 30 resp/min şi la sfârşitul perioadei 

preşcolare frecventa respiratorie are 20 – 25 resp/min. Ritmul respirator se modifica cu multa 

usurinta la eforturi şi emoţii, în cursul somnului, alimentaţiei şi în stări febrile. În perioada primei 

copilării tipul respirator este predominent abdominal, ca apoi în perioada preşcolară şi şcolară, să 
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devină toraco-abdominal. La pubertate, odată cu dezvoltarea intensă a toracelui, respiraţia este 

predominant toracică. 

8. Urina este prezentă în vezica urinară încă de la naştere, datorită activităţii rinichiului din 

săptămânile a 9-a şi a 11-a ale perioadei fetale. Culoarea este galbenă şi limpede, cu miros foarte 

slab. În unele cazuri urina se poate colora de la: alimente (sfeclă, coloranţi din dulciuri), 

medicamente (furazolidon, vitamine, albastru de metilen) sau unele afecţiuni (brun roşcată – în 

nefrite stări febrile; incoloră ca apa – diabet zaharat; brună ca berea -hepatita epidemică; tulbure - 

săruri minerale în exces, infecţii urinare). 

Cantitatea de urină eliminată de rinichi în 24 ore = diureza 

Emisiile de urină = micţiuni şi în mod normal la n.n sunt în nr. de 15/zi si 6 - 7/zi la sugarul 

mai mare. 

În unele afecţiuni (cele mai frecvente sunt infecţiile urinare) se impune un examen al urinei, 

ceea ce presupune recoltarea ei. Recoltarea urinii presupune o pregătire atentă deoarece o greşeală 

de recoltare duce la un rezultat eronat. Recoltarea urinii diferă de vârsta copilului. Urina se 

recoltează după o toaletă locală riguroasă, se spală regiunea organeler genitale cu apă şi săpun, se 

clăteşte, se şterge cu comprese sterile şi dacă este sugar, se lipesc punguţele de plastic sterile (având 

grijă să se schimbe din 15 în 15 minute pentru a se evita suprainfectarea urinii), iar la copilul mai 

mare se aşteaptă să dea drumul la jet şi se recoltează direct în recipientul steril, jumătatea jetului. 

După recoltare, urina se păstrează la rece şi se transportă cât mai repede  la laborator. 

9. Scaunele (materiile fecale) au o importanţă mare în patologia copilului. În mod normal se 

observă sistematic numărul scaunelor în 24 ore, mirosul, consistenţa şi reacţia lor. Scaunele diferă în 

funcţie de vârsta copilului, alimentaţia lui şi unele afecţiuni patologice. 

În mod normal, la sugarii alimentaţi artificial nr. de scaune/24 ore este de 2 - 3, de culoare 

galben - cenuşii, consistente, cu miros fetid, cu pH alcalin şi nu aderă la scutec.  

În scaun mai putem observa: sânge, mucus, puroi, viermi intestinali, aspecte ce vor fi 

furnizate medicului (se poate păstra pampersul). Şi scaunele lucioase şi grasoase, cu resturi de 

legume nedigerate sau cu amidon pot indica o tulburare de digestie şi absorbţie intestinală. 

În caz de diaree se va efectua o coprocultură = examen al scaunului destinat punerii în 

evidenţă a unei infecţii intestinale. Se recoltează din scaun proaspăt emis, din mai multe locuri din 

scaun. 
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10. Vărsătura  este  un act reflex care constă în eliminarea bruscă pe gură a conţinutului 

gastric. Poate fi manifestarea unei boli sau dovada unei greşeli în tehnica de alimentaţie a sugarului. 

Nu sunt motive de îngrijorare dacă vărsăturile sunt rare, neregulate, în cantităţi mici, fără alte 

tulburări generale, fără scădere în greutate. Dar să nu uităm că vărsăturile pot fi primul semn al unei 

îmbolnăviri acute grave (dispepsie, insolaţie, şoc caloric,  meningita) sau a unei malformaţii 

congenitale. Vărsăturile au diferite caractere în funcţie de cauza lor: pot fi amare (din cauza 

conţinutului de bila refluată din intestin), acide (în cazurile de hiperaciditate), cu miros de fecale (în 

ocluzie intestinală). Uneori vărsătura poate opri durerea (vărsăturile gastrice). 

Vărsăturile pot fi şi de origine psihogenă, ca un răspuns la o stare conflictuală. 

Ca tratament este de reţinut ca, după vărsătura se instituie repaus digestiv 2 – 4 - 6 ore în 

funcţie de caracterele vărsăturii. Hidratarea se va face în cantităţi mici (1 - 2 lgt.) din 5 în 5 min cu 

lichide corespunzătoare vârstei copilului (apă cu glucoză 5%, săruri de rehidratare, apă plata, ceai 

mentă etc). Combaterea vărsăturilor cu medicamente se face numai cu avizul şi prescripţia 

medicului. 

Informaţii ce trebuie furnizate medicului 

1. Când şi cum a început boala? 

2. Observaţii obiective: 

- febra - ce temperatură a avut şi cum a evoluat?  

- vărsăturile - câte?, cantitate? culoare?, conţinut?  

- scaunele 

- constipat?- când a avut ultimul scaun şi aspectul lui 

- diaree? – nr de scaune, consistenţă, culoare, miros, alte elemente patologice. 

- durere - localizare, intensitate 

- culoarea pielii 

- erupţii cutanate 

- tusea - seacă sau productivă?, nocturnă sau diurna?, insoţită de vărsătura dupa accesul de 

tuse? 

- alte informaţii privind – convulsiile, poziţiile particulare, urina. 

- suferinţe relatate de copil sau adolescent - dificultate în respiraţie, greţuri, inapetenţa, ameţeli 

etc. 
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Afecţiuni frecvente în patologia copilului 

Alergia 

 Este o stare “conflictuala” declanşată de pătrunderea în organism a unei substanţe străine 

(alergen), urmată de reacţia promptă şi violentă de apărare a organismului, care formează anticorpi 

împotriva acestei substanţe. 

 Căile de pătrundere ale antigenului (de exemplu, particulele de praf, anumite ţesături, blană, 

puful, etc) şi organele la care se manifestă reacţia alergică sunt, în primul rând, pielea, căile 

respiratorii (nasul, traheea, bronhiile), tubul digestiv.  

 Alergia cutanantă se manifestă prin eczeme, urticarii, edeme, diverse erupţii epidermice. 

Alergenii cutanaţi pot fi de origine chimică: produse de uz menajer, cosmetic, ţesături sintetice, 

creme; de cele mai multe ori, contactul se face direct, la suprafaţa pielii; din aceeaşi categorie fac 

parte şi medicamentele, care, deşi administrate pe cale orală sau injectabil, provoacă deseori reacţii 

alergice cutanate. Acelaşi lucru se poate întamplă şi în cazul alimentelor. 

 Maninfestările alergiei respiratorii sunt destul de bine cunoscute: astmul bronşic, criza 

spasmodică (guturaiul de fân). Cei mai frecvenţi alegeni sunt polenurile, penele şi părul animalelor, 

praful din casă, microbii, acarienii, paraziţii şi mucegaiurile. 

 În ceea ce priveşte alergia digestivă, tulburarile caracteristice şi frecvente sunt diareea 

cronică sau recidivantă, vărsăturile, durerile abdominale. De cele mai multe ori, se asociază şi 

manifestări cutanate. Alergenele obişnuite sunt alimentele. 

 De cele mai multe ori, alergia este o boală ereditară.  

Apneea 

 Apneea este numele dat opririi spontane, momentane, a respiraţiei. La nou-născut, ritmul 

respirator este deseori, în primele zile de viaţă, neregular, chiar însoţit şi de mici pauze de câteva 

secunde. 

 Apneele ce se produc în timpul somnului sunt considerate actualmente drept una din cauzele 

cele mai frecvente ale morţii subite a sugarului. 
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Cianoza sugarului 

 

Termen care denumeşte coloraţia albăstrie, mai mult sau mai puţin intensă, a pielii. Dacă este 

foarte uşoară, poate să apară doar la nivelul buzelor şi indică o proasta oxigenare a sângelui, de 

origine respiratorie sau cardiacă, datorată senzaţiei de frig care generează contracţia vaselor mici, 

periferice. 

 Dacă este permanentă, deseori aparând chiar din primele zile de viaţă ale nou-născutului, 

exista posibilitatea existenţei unor malformaţii cardiace (ex: tetralogia Fallot). 

 Când apariţia cianozei este bruscă şi ea se accentuează, devenind intensă aproape 

instantaneu, este vorba de o insuficienţă respiratorie acută (asfixie printr-un corp străin, laringită, 

etc). 

Conjunctivita 

 Reprezintă iritarea (înroşirea) sau inflamarea sau infectarea părţii anterioare a membranei 

mucoase care înveleşte tot globul ocular, iar la periferia corneei (albul ochilor) se răsfrânge pe dosul 

pleoapelor, până la marginea lor (acolo unde încep să crească genele).  

 Dacă copilul are ochii roşii, îi curg, se scoală cu pleoapele lipite de o 

secreţie purulentă (sau le are aşa şi in timpul zilei), se freacă la ochi fiindcă îl 

mănâncă şi/sau îl dor, trebuie examinat de medic! Până la consultaţie poate fi 

spălat uşor cu o compresă sterilă înmuiată în apă. 
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 Persistenţa unei secreţii purulente în primele săptămâni de viaţă se poate datora unei 

anomalii uşoare a canalului lacrimal.  

 Conjunctivita poate fi şi un simptom al rujeolei.  

 Conjunctivita este foarte contagioasă. 

 

Constipaţia 

 Când se poate considera că un copil este constipat? Atunci cînd scaunele sale sunt dure şi 

uscate, deseori fragmentate în mici „biluţe” şi atunci când sunt foarte rare – doar la 2 – 3 zile. 

Scaunele rare pot fi normale, dacă au o consistenţă normală.  

 La sugar ne indică o problemă de alimentaţie. Copilul alăptat la sân este foarte rar constipat. 

Dacă însă acesta este constipat, aceasta se datorează fie unei raţii insuficiente de lapte, fie unei 

constipaţii a mamei. La sugarul alăptat cu biberonul, constipaţia este frecventă. La copilul mai mare, 

cauzele constipaţiilor sunt aceleaşi ca şi la adulţi. Constipaţia survine pentru ca tranzitul intestinal 

este prea îndelungat, astfel că fecalele se deshidratează şi se întăresc. La originea constipaţiei mai 

pot fi însă şi cauze psihice. 

Convulsiile cu febră 

Ce se petrece în timpul unei convulsii? Copilul păleşte dintr-o dată, îşi pierde cunoştiinţa, 

trupul îi devine rigid, iar ochii i se dau peste cap. După câteva secunde încep să îi tremure mâinile, 

picioarele şi capul. Acest stadiu durează câteva minute, după care încetează, iar trupul i se relaxează. 

Pierderea cunoştiinţei este completă, urmând un somn mai mult sau mai puţin lung.  

Intervenţia imediată în cazul unei convulsii este aceeaşi ca şi pentru scăderea de urgenţă a 

febrei mari: Împachetari reci şi medicamente împotriva febrei ( Nurofen, Paracetamol). 

După criză, în general, copilul trebuie spitalizat, pentru că se impun examene serioase.  

Deshidratarea acută 
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 Pierderea apei poate să ameninţe viaţa copilului. Pierdea apei poate să fie consecinţa unor 

tulburări digestive (diaree, voma). Ea poate să apară, de asemenea, ca urmare a unei transpiraţii 

excesive, dacă sugarului nu i s-a dat să bea o cantitate suficientă de apă. 

 Cum se poate şti dacă un copil este deshidratat? Comportamenul copilului se schimbă: 

devine apatic, somnolent, geme încet, figura îi este neliniştită, palidă, ochii îi sunt încercănaţi, 

culoarea pielii este cenuşie, fontanela afundată. 

 Un semn caracteristic al deshidratării acute este „persistenţa pliului cutanat”: dacă apucăm 

cu două degete pielea abdomenului, pielea nu se întinde imediat la loc, după ce îi dăm drumul dintre 

degete; pliul tinde să dispară încet, ca o rufă înmuiată în apă.  

 Cauzele deshidratării sunt aceleaşi ca şi ale diareei şi ale vărsăturilor: ele pot fi alimentare 

sau infecţioase. 

 Tratamentul deshidratării, la început, este deci acelaşi ca şi cel al diareii acute: suprimarea 

laptelui şi rehidratarea copilului.  

 Important este să se ştie ca o deshidratare progresează repede: în câteva ore, copilul poate 

ajunge într-un stadiu alarmant, dacă nu sunt luate toate măsurile cuvenite.  

Diareea acută  

 În diaree, scaunele sunt mai numeroase decât de obicei şi mai cu seamă consistenţa lor este 

diferită: aspectul lor variază între scaunul moale, mai moale, scaunul cu cocoloaşe, amestecat cu 

fărâme sau fragmente alimentare şi scaun total lichid.  

 Cauzele diareii acute. Ele pot fi în legatură cu alimentaţia sau cu o infecţie. În zilele noastre, 

erorile în prescrierea regimului alimentar au devenit rare, dar ele rămân posibile: 

- diluţie insuficientă a laptelui sau o prea mare cantitate de lapte; 

- alimente ca, de pildă, carnea, legumele, ouăle, introduse prea devreme sau în prea mare 

cantitate, ori într-o perioadă prost aleasă, de boala sau în timpul ieşirii dinţilor de lapte; 

- excesul de făinuri. 

 

 Cateva precauţii esenţiale pot evita apariţia diareii la copil şi agravarea ei: 
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- fiţi atenţi să nu faceţi greşelile alimentare semnalate mai sus; 

- evitaţi orice contact al copilului cu persoane purtatoare de microbi, fie şi numai având un 

simplu guturai, sau având un furuncul, un panariţiu etc. 

- respectaţi cu stricteţe regulile de igienă la pregătirea biberoanelor; 

- intrerupeţi alimentaţia lactată de îndată ce apar primele scaune diareice. 

 Ce trebuie făcut? Chiar înainte de a consulta medicul, trebuie întreruptă alimentaţia normală, 

suprimând complet laptele, timp de o zi sau două. 

Dureri abdominale 

 Ele sunt, fără indoială, problema cea mai frecventă şi cea mai dificilă a pediatriei. Cauzele 

apariţiei lor sunt numeroase, mergând de la cele organice la cele funcţionale, de la urgenţele 

chirurgicale la tulburările de ordin psihic.  

 Urgenţa chirurgicală apare brusc, în plină stare de sănătate; ea are o localizare precisă, este 

intensă şi îl obliga pe copil să stea culcat (pentru a se calma durerea); de obicei este însoţită de febră, 

vomă, chiar scaune proaste.  

 Durerile abdominale apar frecvent în cazul unor infecţii virale sau epidemice, pot să 

însotească o constipaţie temporară sau se pot datora prezenţei paraziţilor intestinali. 

 Dacă durerea persistă chiar în ciuda tratamentului, deseori luni întregi, este bine suportată de 

sugar atunci se consideră că durerea are un substrat psihologic la origine. Aceasta durere are câteva 

particularităţi caracteristice: 

- localizate la nivelul ombilicului, apar brusc, mai ales dimineaţa sau în jurul prânzului, iar seara 

dispar; 

- se manifesta zile în şir, apoi urmează o perioadă de calm, pentru ca totul să se repete în aceeaşi 

succesiune; 

- niciodată nu îl fac pe copil să nu se mai joace; 

- deseori sunt asociate cu oboseala, lipsa de poftă de mâncare, tulburări de somn.  

Insolaţia 
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 Se manifestă printr-un brusc puseu de temperatură, un puls accelerat, o piele fierbinte şi 

uscată, absenţa transpiraţiei şi, la cazurile grave, prin pierderea stării de conştienţă. 

 Insolaţia nu este altceva decât o arsură de gradul I sau II şi este cu atât mai gravă cu cât 

suprafaţa arsă este mai mare. 

Meningita  

 La nou-născut, fontanela bombată şi „sub tensiune” este un simptom evident de atingere 

meningeala. 

 La copilul mai mare, simptomele de meningită sunt vomele abundente şi în jet, durere de cap 

intensă, o contractură (înţepeneală) dureroasă a cefei (redoarea cefei).  

 In ambele situaţii, trebuie chemat de urgenţă medicul sau salvarea.  

Eritemul fesier 

 Sudoarea, schimbarea insuficient de frecventă, chiloţii impermeabili, din cauciuc sau plastic, 

sunt tot atâtea cauze ale înroşirii feselor: atât a pielii cât şi a pliurilor dintre fese şi coapse. În 

locurile inroşite pot apărea fisuri ale pielii, dureroase.   

 Accidente şi incidente 

Arsuri 

 Evaluarea gravităţii unei arsuri se face ţinând cont 

de două aspecte: suprafaţa afectată şi cât de profund a 

deteriorat ţesuturile.  

 Pericolul imediat este datorat întinderii arsurii 

deoarece, prin deshidratarea masivă şi rapidă pe care o 

antrenează, provoaca apartiţia stării de şoc. De aceea este 

necesară evaluarea măcar aproximativă a ariei 

tegumentare cuprinsă de arsură (în figura alaturată este 
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indicat în procente cât reprezintă fiecare regiune a corpului faţă de întreaga suprafaţă a pielii). 

 

 Profunzimea arsurii va influenţa mai ales cicatrizarea. Arsurile superficiale (de gradul I), 

care nu interesează decât epiderma, deci stratul superficial al pielii, sunt dureroase, zona respectivă 

este roşie, dar se vindecă în cel mult 10 – 12 zile. 

 Arsurile de gradul II se caracterizează prin apariţia de bule (başici); cicatrizarea lor durează 

15 – 20 zile. 

 Arsurile de gradul III sunt cele mai profunde şi întinse, în care, în afară de piele, pot fi 

atacate toate ţesuturile de sub ea (muşchi, nervi, oase). Sunt nedureroase, dar vindecarea nu se poate 

obţine decât prin grefe. 

 În mod obişnuit, la copii, arsurile sunt provocate cel mai des de lichide fierbinţi, fie prin 

vărsarea unor vase de bucătărie, fie prin proiectarea aburilor din recipientele sub presiune. 

Următoarea cauză este reprezentată de atingerea obiectelor fierbinţi (fierul de călcat), aprinderea în 

joacă a chibritelor sau brichetei.  

 Există şi cazuri particulare, când arsurile sunt provocate de substanţe menajere caustice sau 

de curentul electric (prize defecte sau neacoperite) 

 Tratamentul este, la copii, în primul rând preventiv.  

 În cazul unei arsuri întinse, limitaţi-vă doar la a înveli copilul într-un cearceaf curat, fără să 

încercaţi să-l dezbrăcaţi; chemaţi salvarea sau  duceţi-l imediat la spital! 
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 În cazul unei arsuri mici, superficiale, cu localizare banală spălaţi cu un săpun antiseptic, 

apoi puneţi un pansament steril (eventual cu bioxiteracor). Schimbaţi pansamentul o data la 2 zile. 

 Imediat ce s-a ars, turnaţi pe locul respectiv apă rece, chiar gheaţă. Recele va calma 

instantaneu şi durerea şi înaintarea în profunzime a arsurii.  

Asfixia cu gaz toxic 

 Intoxicaţia se poate datora fie unei scurgeri de gaze naturale de la aragazul din bucătărie, fie 

prin inhalarea de CO, gaz inodor, care se degajă ca urmare a proastei funcţionări a aparatelor de 

încălzit.  

 Ce trebuie făcut: să fie eiminată imediat sursa de gaz, cauza asfixiei (închideţi robinetele de 

gaz, deschideţi fereastra, scoateţi aparatele electrice sau de încălzit din priză, stingeţi sobele, scoateţi 

victima din încăpere). Începeţi imediat respiraţia artificială în cazul în care copilul nu mai respiră. 

Trebuie să anunţaţi imediat salvarea şi pompierii. 

 Dacă copilul este inconştient, dar respira, nu trebuie sub nici un motiv să îi daţi să bea ceva: 

lichidul riscă să ajungă în arborele bronşic, invadează toate ramificaţiile, iar consecinţele pot fi 

dintre cele mai grave, pentru viaţa copilului.  

Electrocutarea 

Dacă un copil şi-a prins degetele în priză şi nu le mai poate scoate, deconectaţi siguranţele; 

nu încercaţi să-l trageţi, pentru că vă veţi electrocuta şi dumneavoastră. Dacă s-a electrocutat cu un 

fir electric, îndepartaţi-l cu un baston sau cu un obiect care nu este conductor electric. În cazul în 

care copilul nu mai respiră, trebuie aplicată imediat respiraţia artificială şi chemaţi de urgenţă 

salvarea. 

Fracturi. Entorse. Luxaţii 

 Din cauza unei căderi sau a unei lovituri se poate rupe un os (fractura) sau se produce o 

intindere articulară (entorsă) sau o scoatere din articulaţie (luxaţie). Diferenţa dintre aceste genuri de 

accidentări nu contează, căci gesturile care trebuiesc făcute şi cele care nu trebuiesc făcute sunt 

aceleaşi: 
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- în primul rând, păstraţi-vă calmul 

- nu mişcaţi copilul 

- dacă este posibil, cereţi copilului să vă arate locul care-l doare;  

- imobilizaţi pe cât puteţi, partea presupusă rănită. 

In cazul femurului, tibiei şi gleznei: dacă se observă că locul dureros e deformat, nu încercaţi 

sub nici un motiv să îndreptaţi partea ranită. Imobilizaţi membrul cu una sau două atele.  

In cazul claviculei, umărului, braţului, antebratului: în general, copilul, în mod instinctiv, îşi 

menţine membrul fracturat în poziţie optimă. Ajutaţi-l susţinându-i braţul şi mâna cu o eşarfă sau, 

dacă este vorba de antebraţ, încheietura mâinii, sau degetul, cu o gutieră făcută dintr-o revistă 

îndoită ca un jgheab.  

În cazul loviturii la cap sau la spate, pot exista 3 cazuri: 

- copilul este conştient (plânge, este în stare să răspundă la întrebările pe care i le puneţi); nu-l 

mişcaţi. Menţineţi-i capul pe axa corpului fără a-l apleca sau întoarce. 

- copilul este inconştient, dar respira bine: este posibil să fie vorba de o fractură a craniului 

(mai ales dacă îi curge sânge din nas sau din ureche); puneţi-l întins pe o parte, cu capul mai jos, 

aşezat pe o pernă mică. 

- copilul este inconştient, iar respiraţia i s-a oprit. Începeţi imediat respiraţia artificială. 

Entorsele şi luxaţiile sunt rare la copilul mic, dat fiind deosebită supleţe a ligamentelor şi 

articulaţiilor, la aceste vârste. 

 Hemoragiile 

Hemoragiile pot fi:  

- capilare (din vase mici, superficiale, se opresc de regulă de la sine) 

- arteriale (prin lezarea unei artere - sângele scurs are culoare roşu - deschis, ritmat de 

undă pulsului) 

- venoase (sângele are culoarea roşu-închis, se scurge uniform cu viteza mică) 

Primul ajutor trebuie acordat cu calm. Hemoragiile capilare şi venoase pot fi oprite printr-un 

pansament compresiv (mai multe bucăţi de pansament steril sau panza curate, fixate cu fasa). Pentru 

hemoragia arterială se va aplica un garou la un lat de o palma mai sus de plagă. Se va nota pe un 
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bilet (sau pe pielea copilului cu pix) ora la care s-a aplicat garoul, acesta trebuind sa fie desfăcut 

pentru 1 - 2 minute, după 15 – 20 minute de la aplicare. 

Pentru asigurarea irigaţiei organelor vitale se recomandă ridicarea în poziţie verticală a 

membrelor inferioare. Administrarea de lichide este necesara. 

 

Câteva tipuri de pansamente: a) Pansament la antebraţ (în spirale sau în spic) b) pansamente la 

articulaţia cotului  c) pansamentul unui deget 

 

Bandajul unui picior cu ajutorul unui triunghi din panză. 

Pansament în cazul unei leziuni oculare. Se procedează similar în cazul leziunilor urechilor 
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Efectuarea hemostazei: a) în hemoragia 

arterială se aplică un garou 

b) în hemoragia capilară sau venoasă – un 

pansament compresiv 

Un accident frecvent întâlnit poate fi 

sângerarea nazală (epistaxis) dupa un traumatism 

sau leziuni de grataj după scărpinarea în nas. 

Copilul va sta în şezut, cu capul uşor aplecat 

înainte, comprimându-se narina prin care se scurge 

sângele. 

Înec  

 Există câteva lucruri de care trebuie să ţineţi neapărat seama pentru a putea salva un copil de 

la înec. Dacă, după ce l-aţi scos din apă, vedeţi că nu mai respiră, fără să vă mai preocupaţi să-i 

scoateţi apa din plămâni, începeţi imediat manevra de respiraţie gură-la-gură. Dacă aţi ajuns la timp, 

mişcările respiratorii vor reîncepe doar după câteva încercări de respiraţie artificială. Apoi 

transportaţi-l de urgenţă la spital. 

 Reguli de prevenire a înecului:  

- obisnuiţi-l, de mic, pe copil, cu apa şi învăţaţi-l să înoate 

- nu-l pierdeţi din ochi când face baie (chiar şi în cadă) 

- să intre în apă treptat, după ce a stat la soare, întâi la mal şi apoi mai spre larg.  

 

Inhalarea de corpi străini  
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Este o cauză de accident uneori cu urmari grave. Corpii străini inhalaţi pot fi particule 

alimentare (bomboane, boabe de cereale, lichid de vărsătură) sau nealimentare (bile din jucării, 

mărgele, nasturi). 

Pătrunderea corpului străin pe trahee, declanşează un acces de tuse brutal, prelungit, cu 

roşirea feţei (ulterior învineţire) astfel organismul încercând să îndepărteze corpul străin. 

Cazurile cele mai grave sunt atunci când corpul străin este fixat la nivelul laringelui sau 

traheei. 

Se vor aplica urgent următoarele manevre: 

- se încearcă îndepărtarea corpului străin din laringe cu degetul arătător. Tusea declanşată poate 

favoriza eliminarea lui. 

Manevrele următoare depind de vârsta copilului astfel: 

- sugarul sau copilul mic, va fi ridicat, suspendat de picioare, aplicând cutiei toracice mai multe 

compresiuni puternice, în cazul în care sunt 2 persoane. Dacă este o singură persoană salvatoare, 

poziţia va fi aceeaşi, dar îl va apăsa de 2 -3 ori puternic pe propriul său corp. 

 

 

Manevra prin care se încearcă eliminarea corpului străin din 

căile aeriene la copilul mic. Săgeţile arată sensul efectuării 

compresiunii. 

- la copilul mai mare sau adolescent se va aplica manevra 

Heimlich  

a) Manevra Heimlich pentru eliminarea corpului străin din căile 

aerine  b) Schema organelor:       1 – coastele  2 – diafragma  3 

– ficatul  4 – stomacul    5 - sternul  
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Salvatorul se 

aşeaza în 

spatele 

copilului 

asfixiat, 

înconjurând talia cu braţele şi apucă cu mâna dreaptă articulaţia pumnului stâng. Cu mâna stângă 

făcută pumn se apasă puternic în zona epigastrica a copilului. Presiunea făcută asupra stomacului şi 

ficatului împinge diafragmul în sus, zonele inferioare pulmonare sunt comprimate, iar aerul este 

împins spre căile aeriene superioare antrenând corpul străin. 

Înţepături de insecte 

 Albine, viespi, bondari. Există organisme deosebit de sensibile la înţepăturile acestor 

himenoptere. Este de dorit să scoateţi acul veninos, apoi să aplicaţi pe locul înţepat gheaţă şi o 

compresă înmuiată în apă cu oţet. Locul va rămâne roşu, umflat şi dureros câteva zile.  

 Păienjeni. În jurul punctului unde este înţepătura, pielea se înroşeşte, se umflă, zona este 

dureroasă, de multe ori apare o stare de rău, cu febră, dar fără alte simptome grave. Se face o 

dezinfecţie locală, se aplică gheaţă, se dă puţină aspirină. 

 Ţânţari. Când sunt multe înţepături, pot provoca o stare de agitaţie, copilul se poate infecta 

tot, scărpinându-se, iar la sugari apare febra. Trebuie spălată pielea cu un săpun antiseptic, apoi se 

tamponează cu o soluţie de oţet în apă. Există creme sau soluţii împotriva mâncărimilor. 
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Muşcăturile de animale 

 Rănile provocate de câini sau pisici nu trebuiesc niciodată neglijate. Imediat, plaga va fi 

dezinfectată cu o soluţie antiseptică, apoi copilul va fi văzut de medic. 

Obiectele introduse de copil în nas 

 Pot fi de toate felurile, de la o bomboană sau o bucăţică de pâine, la un bob de fasole, de 

mazăre, de piper etc. Dacă nu puteţi scoate obiectul dintr-o primă încercare, renunţaţi şi mergeţi 

imediat cu copilul la un orelist. Dacă continuaţi, riscaţi să-i infundaţi corpul străin adânc în nas şi să 

perforaţi un sinus. 

Intoxicaţiile   

Copilul a înghiţit accidental un produs (substanţe de uz casnic sau medicamente) 

 Ce trebuie sa faceţi?  

- să vă păstraţi calmul 

- să telefonaţi pediatrului, la salvare sau la spitalul cel mai apropiat 

- să daţi răspunsurile cele mai precise posibil în ceea ce priveşte produsul (natura, 

cantitatea), ora accidentului, primele simptome observate. Dacă se poate, aduceţi 

produsele (ca şi ambalajele lor) la spital. 

Ce nu trebuie să faceţi? 

- nu îi daţi să bea (îndeosebi lapte), nu încercaţi să il faceţi să vomite.  

 

Plăgi 

 Incepând cu vârsta de la care copilul merge, problema rănilor devine practic cotidiană. 

Fiecare rană reprezintă o problemă particulară, în funcţie de întinderea, profunzimea, situarea, 

abundenţa sângerării, murdărirea şi prezenţa eventualilor corpi străini. Nici cea mai mica plagă (o 

simplă înţepătură de exemplu) nu trebuie să fie neglijată: ea trebuie să fie repede curăţată şi 

dezinfectată, apoi bandajată cu un antiseptic local şi, în sfârşit, acoperită cu un pansament antiseptic. 

Orice rană, cât de mică, prezintă riscul unui tetanos şi necesită vaccinare antitetanos. 
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 O plagă profundă, sau una superficială dar intinsă, trebuie arătată de urgenţă medicului.  

Prinderea degetului (în uşă, la geam, într-o jucărie) 

 Nu există niciun remediu anume, în afară de comprese cu apă rece, masaj uşor, mângâieri. 

Dar dacă pruncul este foarte mic şi degetul se umflă, e dureros la atingere şi înţepeneşte, trebuie să-l 

vadă doctorul, deoarece poate fi vorba de o fractură, o luxaţie sau, mai grav, o secţionare de 

ligamente.  

 Reanimarea cardio-respiratorie 

Reanimarea cardio-respiratorie este necesară de urgenţă ori de câte ori funcţia inimii şi 

respiraţia sunt afectate. Primul ajutor trebuie acordat în câteva minute şi constă din: 

- privire rapidă asupra victimei urmărind respiraţia (dacă s-a oprit sau nu) şi bătăile inimii. 

In funcţie de acestea se adoptă procedeele de reanimare: 

1. Respiraţie gură la nas  

Se eliberează căile aeriene de mucozităţi, sânge, lichid de vărsătura sau alţi corpi străini. 

Se aşează copilul în decubit dorsal, pe un plan dur, perfect orizontal cu capul flectat pe spate.  

 

Poziţia capului victimei, în care se asigură 

permeabilitatea căilor aeriene. 

Reanimatorul se aşează lateral, cu o mână ţine 

bărbia, astfel ca gura copilului să fie închisă şi cu cealaltă 

aplicată pe creştetul capului menţine flexia lui. 

Apoi aplică etanş buzele în jurul nasului victimei 

şi insuflă propriul aer expirator sub presiune moderată. 

Se îndepartează apoi şi aerul insuflat se evacuează 

spontan. 
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2. Respiraţie gură la gură 

Are aceeaşi tehnică, dar insuflarea aerului se face pe gura victimei, ţinându-se nasul pensat. 

 

Respiraţia gură la gură 

 

La sugar şi copilul mic se pot prinde 

concomitent gura şi nasul. 

Indiferent de procedeu, frecvenţa 

insuflărilor va fi: pentru sugar -35/min; pentru 

copilul mi c- 30/min; pentru şcolar (adult) 

20/min. 

 

 

 

3. Masajul cardiac extern  

Se practică în cazul opririi bătăilor cardiace şi absenţei pulsului. 

- victima va fi aşezată pe un plan dur cu capul întors lateral. 

- Reanimatorul se aşeaza lateral de victimă şi efectuează compresiuni ritmice asupra 

peretelui anterior toracic spre coloana vertebrală în scopul comprimării inimii din care se evacuează 

sângele în aortă. Când compresiunea încetează, inima se umple din nou cu sânge. 

 

La sugar se foloseşte tehnica bidigitală, iar la copilul mare şi adult tehnica bimanuală. 

Ambele mâini, suprapuse, executăa compresiuni ritmice în treimea inferioară a sternului. 



                  
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Masajul cardiac tehnica bidigitală                   Masajul cardiac – tehnica bimanuală 

Frecvenţa compresiunilor este: la copilul mic - 90/min, iar la copilul mare (adult) 60/min. 

4. Reanimarea asociată cardio-respiratorie 

Îmbină ambele metode, iar dacă există un singur reanimator execută întâi 2 insuflaţii apoi 15 

compresiuni toracice. Dacă are ajutor, se practică concomitent cele două tehnici adecvate vârstei 

copilului. O măsura ajutătoare este ridicarea picioarelor în poziţie verticală. 

Durata manevrelor – în caz de eficienţă - până pielea se colorează în roz, pupilele se 

micşorează şi mişcările respiratorii se fac spontan; în caz de ineficienţă - până la venirea medicului 

sau cel puţin 60 de minute. 

 

Bolile contagioase 

Bolile contagioase ocupă un loc important în patologia pediatrică, ele putând fi întâlnite atât 

la vârsta de sugar, cât şi la adolescent. 

În evoluţia unei boli contagioase există mai multe faze: 

- incubaţia - reprezintă perioada de la contactul cu virusul până la apariţia simptomelor. 

- debutul bolii când apar simptomele (starea de invazie) 
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- perioada de stare – când sunt prezente toate simptomele bolii (apare erupţia) 

- perioada de convalescenţă 

Modalităţile evolutive ale bolilor contagiose pot fi : 

- vindecarea – poate fi totală sau cu portaj de germeni sau cu sechele 

- cronicizare (doar germenii care pot rămâne în organism) 

- deces 

Dintre cele mai frecvente boli contagioase amintim: 

1. Rubeola – boală virală (produsă de virusul rubeolos) cu evoluţie scurtă şi foarte uşoară. 

Boala este importantă ca prin apariţia ei la femei gravide (în primele 3 luni) poate da 

malformaţii congenitale. 

Calea de transmitere - aeriană, prin contact direct. 

Incubaţia – 14 - 21 zile  

Perioada de invazie - scurtă sau poate lipsi 

- simptome: subfebrilitate, uşoara secreţie nazală şi conjunctivală, cefalee. 

Perioada de stare - apare erupţia cu aspectul unor pete roşii - palide, unite între ele. Ea apare 

mai întâi la nivelul feţei, apoi pe gât, trunchi şi membre. Caracteristic rubeolei sunt ganglionii 

limfatici suboccipitali şi laterocervicali care sunt măriţi. 

Tratament: igieno-dietetic, cu vindecare fără complicaţii şi imunitate pe viaţă. 

2. Rujeola (pojar) - Boală virală foarte contagioasă, urmată adesea de complicaţii pulmonare 

grave sub vârsta de 2 ani. 

Calea de transmitere – aeriană, prin picăturile de salivă, secreţii nazo-faringiene, 

conjunctivale, proiectate în timpul vorbirii, tusei, strănutului. 

Contagiozitatea – 4 - 5 zile înainte de erupţie şi pe toata durata ei.  
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Incubaţia – fixă 10 – 12 zile 

Invazia - 3 – 4 zile până apare erupţia. Simptome: febra pana la 39 - 40 C cu catar oculo - 

nazal (strănut, tuse, secreţii nazale abundente, conjunctivele roşii, pleoapele uşor umflate, ochii 

lăcrimează, vocea raguşită). Faringele este roşu - aprins, cu puncte hemoragice pe valul palatin. 

Starea generală este înrăutaţită, somnolent, inapetenta, cefalee şsi dureri musculare. Caracteristic 

pentru rujeolă este semnul lui Koplik (pete roşii centrate de mici ridicături albe – aspect de boabe de 

griş - pe mucoasa obrajilor în dreptul măselelor).  

Perioada de stare – apariţia erupţiei are  loc după 3 - 4 zile de la începutul bolii, formată din 

pete roşii de diferite mărimi, cu forma neregulată, cu zona de piele sănătoasă între ele. Petele dispar 

la apasare, iar la pipăit sunt uşor reliefate şi catifelate. 

Erupţia apare iniţial după urechi, pe faţă şi pe gât, a doua zi pe trunchi, iar în următoarele 2 - 

3 zile se extind dinspre rădăcina membrelor până la degete. Erupţia păleşte în ordinea apariţiei, când 

scade şi febra. 

Convalescenţa începe după 6 – 8 zile de la începutul bolii, când după dispariţia erupţiei 

rămân pete cafenii şi apare o descuamaţie fină (ca făina) ce durează o săptămână. Simptomele dispar 

treptat, starea generală se ameliorează, apetitul revine. 

Tratament: igieno-dietetic şi medicamentos cu vindecare în 9 – 10 zile. 

Complicaţiile sunt: pneumonia, crupul rujeolic, otite, encefalite. 

Se poate menţiona că, datorită vaccinarii obligatorie antirujeolice, boala este pe cale de 

dispariţie. 

3. Varicela (vărsatul de vânt) - Boală contagioasă uşoară produsă de virusul varicelo - 

zosterian 

Calea de transmitere: directă, aeriană şi prin conţinutul elementelor eruptive. 

Perioada de incubaţie – în medie 14 zile (10 - 21zile) 

Invazia – scurtă cu simptome uşoare: febră, cefalee, faringe roşu. 
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Perioada de stare – apare erupţia: pete roşii care în câteva ore devin papule (se umflă), apoi 

vezicule cu conţinut limpede (aspect de picatură de rouă). Către a 3-a zi veziculele se tulbură (devin 

pustule), apoi pustulele se transformă în cruste care se desprind în 7 - 10 zile. Caracteristic – erupţtia 

apare pe mucoase şi pielea păroasă a capului, este pruriginoasă, apare în valuri şi putem avea 

concomitent elemente eruptive în toate stadiile. 

Tratament: igieno-dietetic şi medicamentos, imunitate solidă şi durabilă. 

Complicaţii – infecţii secundare ale veziculelor favorizate de scărpinat şi cicatrici după 

ruperea crustelor mai profunde. 

4. Scarlatina - Boală contagioasă produsă de streptococul beta hemolitic, aflat în nasul şi 

gâtul bolnavilor de scarlatină, bolnavilor cu angină streptococică şi purtătorilor sănătoşi. 

Calea de transmitere - aeriană, directă între bolnav sau purtător şi individul receptiv. 

Perioada de incubaţie – 2 - 7 zile, asimptomatică. 

Invazia – scurtă – 12 - 36 ore, debut brusc cu febră mare (38 – 40 C). însoţită de vărsături 

la copii mici şi frison la şcolari, disfagie, cefalee. 

Enantemul (angina scarlatinoasă) se caracterizează prin: faringe roşu ca focul, cu amigdale 

marite, cu depozite pultacee. Limba încărcată cu marginile şi vârful roşu. Ganglionii submandibulări 

sunt măriţi şi dureroşi. 

Perioada de stare - erupţia apare la 24 - 36 ore de la debutul bolii, mai întâi în zonele cu piele 

mai subţire (plica cotului, regiunea inghinală, axile), intinsă, roşie, dispare la presiune şi este aspră 

la pipăit. La nivelul coatelor, abdomenului şi genunchilor întâlnim dungi subţiri, roşii-violacee. La 

nivelul feţei avem ”masca scarlatiformă” (obrajii roşii - aprinşi iar buzele şi bărbia sunt palide). 

Caracteristic bolii – evoluţia enantemului la nivelul limbii. Roşeaţa ei se întinde spre centru, apoi se 

descuamează de stratul gros, alburiu, rămânând o limbă roşu inchis, presărat de papile, cu aspect 

”zmeuriu”. Către a 10-a zi limba este lucioasă, lăcuită. Febra se menţine mare (39 – 40 C), pe 

perioada eruptivă.  

Perioada de descuamare - după dispariţia erupţiei, descuamare furfuracee iniţial pe faţă şi 

trunchi, apoi tălpi şi picioare. 
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Tratament – boală cu internare obligatorie în spital 

Complicaţii – în faza acută - otite, otomastoidite, meningită, nefrită, artrită, cardită. Boala nu 

dă imunitate. 

5. Oreionul (parotidita epidemică) - Boală contagioasă produsă de virusul urlian 

caracterizată prin umflarea glandelor parotide, uni- sau bilateral.  

Calea de transmitere – aeriană, directă. 

Perioada de incubaţie – 14 - 21 zile (cu limite 9 - 25 zile) şi ca simptome avem: febră 

moderata, oboseală, cefalee, inapetenţă. 

Perioada de stare - apare tumefacţia, variabilă ca volum, uneori nedureroasă, alteori foarte 

sensibilă, atingând dimensiunea maximă în 3 zile, disparând progresiv în 5 zile.  

Caracteristic bolii – durere vie în gât cu iradiere spre urechi, la masticaţie şi deglutiţie. 

Tratament - izolare la domicilui cu reapus absolut la pat, regim fără dulciuri şi grăsimi. 

Complicaţii – meningita, orhita, pancreatita.  

Infecţia dă imunitate solidă şi durabilă. 

 

4. Babysitter-ul raportează situaţiile de urgenţă  

Situaţiile de urgenţă se raportează persoanei responsabile. Situaţiile de urgenţă se raportează 

conform procedurilor specifice situaţiilor de urgenţă se raportează cu:  

-rapiditate,  

-implicare activă;  

-empatie;  

-nediscriminare;  

-atitudine pozitivă;  

-încredere în sine;  

-rigurozitate;  

-preocupare;  
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-respect;  

-responsabilitate;  

-vigilenţă;  

-promptitudine;  

-exigenţă;  

-conştiinciozitate.  

 

 

CAPITOLUL 4 

RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR 

DREPTURILE COPILULUI 

1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale. 

2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, 

precum și cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de atașament. 

3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsura dispusă 

în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii 

părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului. 

4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personale și 

contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului 

superior al copilului. 

5. Copilul are dreptul de a primi o educație care sa îi permită dezvoltarea, în condiții 

nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. 

6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și 

de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării 

efective a acestui drept. 

7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o munca 

ce comporta un risc potențial sau care este susceptibila sa îi compromită educația ori sa îi 

dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. 

8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permită dezvoltarea sa fizică, 

mentală, spirituală, morală și socială. 
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9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de 

resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește. 

10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe 

psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie. 

11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare; 

12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor 

13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și 

familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau 

dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială. 

14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți reprezentanți legali ai 

copilului, persoanele care au în plasament copii precum și persoanele care prin natura 

funcției promovează și asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura 

informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum 

și de a le permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile. 

15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei 

probleme care îl privește; În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, 

copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta 

de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă 

autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei. 

16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Religia copilului care a 

împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit 

vârsta de 16 ani are dreptul sa-și aleagă singur religia. 

17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, precum și 

dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege. 

18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață 

culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, 

precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care 

face parte. 

19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus 

pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. 

20. Copilul are dreptul la odihnă și vacantă. 
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21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violentă, neglijentă, abuz sau 

rele-tratamente. 

22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul sa fie crescut într-o 

atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală. 

23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în 

vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecție 

alternativă. 

24. Copilul are dreptul sa depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 

fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de 

exercitare a acestora. 

Actele copilului 

 Orice copil are un certificat de naştere, care este prezentat babysitter-ului. Acesta va păstra o 

copie şi toate actele medicale ale copilului, pentru a se urmări evoluţia acestuia. Trebuie să 

cunoască ce boli a avut copilul pe care-l are în grijă. Îndosarierea şi păstrarea documentelor 

referitoare la copil se realizează într-un spaţiu sigur, pentru a fi uşor de prezentat cadrelor 

medicale care sunt chemate într-o situaţie de urgenţă medicală.  

 Îndosarierea şi păstrarea documentelor referitoare la copilse realizează cu:  

-rigurozitate;  

-preocupare;  

-hotărâre;  

-responsabilitate;  

-vigilenţă;  

-promptitudine;  

-exigenţă;  

-conştiinciozitate;  

-profesionalism.  

 

Monitorizarea stării de sănătate a persoanelor care îngrijesc sugarul şi copilul mic. 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Violent%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Abuz_asupra_copilului#Categoria_3:_neglijarea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Abuz_asupra_copilului#Categoria_1:_abuzurile_propriu-zise
http://ro.wikipedia.org/wiki/Abuz_asupra_copilului#Categoria_2:_relele_tratamente
http://ro.wikipedia.org/wiki/Securitate
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Protec%C8%9Bie_alternativ%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Protec%C8%9Bie_alternativ%C4%83&action=edit&redlink=1
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Alegerea unei persoane potrivite pentru îngrijirea copilului mic este o sarcină destul de grea. Se 

recomandă ca la interviuri şi în perioadele de probă a bonelor să participe ambii părinţi, iar decizia 

să o ia împreună.  

Selecţia personalului de îngrijire nu trebuie să se facă doar după dosarul medical şi interviul pe care 

îl are cu părinţii, dar şi după o probă practică. Este important ca viitorii angajatori să urmărească 

comportamentul, tehnicile folosite, bagajul de cunoştinţe pe care-l deţine în îngrijirea copilului.  

Vom încerca să specificăm în linii mari ce acte trebuie să deţină o bonă şi ce trebuie să ştie:  

 

Dosarul medical.  

 Este obligatoriu ca persoana pentru îngrijirea copilului, mai ales a copilului mic să fie 

perfect sănătoasă. Pentru aceasta se aduc dovezi, adică certificate medicale şi analize cât mai 

recente, dacă nu le are este bine să le facă.  

Se recomandă ca dosarul medical să conţină acte care să confirme că este clinic sănătoasă, adică cel 

puţin o hemogramă interpretată de un medic specialist, teste RBW şi HIV/SIDA, o radiografie 

pulmonară, exudat faringian şi nazal, coprocultura şi examen copro-parazitologic, care să ne arate că  

persoana respectivă nu este purtătoare a unui microb periculos pentru copil.  

 Să nu aibă tuberculoză sau o boală pulmonară, verificabile clinic şi radiologie. (Dacă în 

dimineaţa când trebuie să se prezinte la familia cu care colaborează constată că prezintă semnele 

unei infecţii respiratorii (gripă, faringo- amigdalită); diaree sau oricare afecţiune acută cu sau fără 

febră, este de preferat să anunţe familia că este bolnavă, să rămână la domiciliu, şi să-şi consulte 

medicul pentru rezolvarea problemei. Prezenţa ei lângă copil poate fi periculoasă pentru acesta, 

deoarece copiii mici mai ales cei hrăniţi artificial sunt extrem de receptivi la îmbolnăviri.)  

 Este obligatorie evaluarea psihică la un medic psihiatru sau psiholog, persoanele cu boli 

psihice se exclud din start, de asemenea nu sunt recomandate persoanele instabile psihic sau 

irascibile, pentru că nu se ştie cum vor reacţiona la stres. Este bine ca persoana care va îngriji copilul 

să aibă un comportament calm şi o atitudine pozitivă pentru a nu face despărţirea temporară de 

părinţi mai dificilă.  

 

Educaţia privind reguli generale de igienă.  
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 Pentru a reduce riscul de îmbolnăvire a copilului şi pentru a favoriza o dezvoltare psiho-

motorie normală se recomandă respectarea unor criterii de igienă destul de stricte atât pentru 

îngrijirea personală şi a copilului cât şi pentru camera copilului.  

Este un avantaj cunoaşterea şi înţelegerea importanţei igienei personale care constă în spălare pe 

mâini de fiecare dată când se vine în contact cu copilul, unghiile de la mâini trebuie să fie tăiate 

scurt şi bine curăţate, hainele trebuie să fie curate şi comode, duşul zilnic este obligatoriu, evitarea 

parfumurilor şi odorizantelor, care pot alergiza copilul.  

 Curăţirea camerei copilului trebuie să se facă zilnic, aerisirea camerei de 3-4 ori pe zi, 

păstrarea temperaturii şi umidităţii normale în cameră, respectiv temperatura de 20-22°C şi 

umiditatea de 40-60%.  

 

Reguli privind igiena copilului.  

 O persoană care îngrijeşte copilul trebuie să ştie cum se schimbă scutecele şi cum se face 

toaleta locală a copilului, ce săpun, uleiuri, creme trebuie folosite; cum se face o baie generală a 

copilului - temperatura camerei în care se spală copilul, temperatura apei şi metode de verificare a 

ei, cât de curată trebuie să fie cădiţa, paşii de efectuare a băii, cum se ţine copilul la îmbăiere, apoi 

cum se usucă un copil; toaleta locală a ochilor, urechilor, gurii, buricului, zonei genitale şi a plicilor; 

cum se face masajul după baie (vezi filmele).  

 

Instruirea privind alimentarea copilului.  

 Persoana care urmează să îngrijească un copil dacă acesta este alimentat cu lapte praf 

trebuie să cunoască foarte bine metodele de sterilizare şi curăţare a biberoanelor, tetinelor şi 

suzetelor; concentraţia laptelui şi tipul de apă folosit la preparare, să ştie să administreze corect  

alimentaţia. Atunci când este deja iniţiată diversificarea este bine să cunoască metode de preparare şi 

reţete potrivite pentru copil. Igiena alimentaţiei este foarte importantă, trebuie să se cunoască cât 

timp şi în ce condiţii se pot păstra alimentele.  

 

 

 

Cunoaşterea regimului de viaţă a copilului.  
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 Este important să cunoască bine regimul de viaţă a unui copil mic în funcţie de vârstă şi să 

fie în stare să-l aplice în practică. Aici este inclus regimul somn-veghe, frecvenţa meselor, numărul 

şi durata plimbărilor zilnice cu copilul, ora la care a fost obişnuit să facă baie.  

Aducerea unei noi persoane în casă nu trebuie să însemne schimbarea programului copilului, decât 

dacă acesta este incorect.  

Cunoaşterea etapelor de dezvoltare psihomotorie a copilului.  

 În funcţie de nivelul de dezvoltare psihoemoţională a copilului se pot practica anumite 

jocuri, exerciţii pentru stimularea şi asigurarea unei bune dezvoltării în continuare. Este obligatorie 

supravegherea continuă a copilului atunci când este treaz.  

 Un alt factor important este dezvoltarea psihoemoţională a copilului prin dobândirea 

încrederii lui şi a plăcerii de a asculta acea persoană, este bine ca bona să aibă un nivel intelectual 

destul de bun pentru a contribui favorabil la dezvoltarea intelectuală a copilului.  

Recunoaşterea simptomelor anumitor boli şi acordarea primului ajutor până la contactarea părinţilor 

şi eventual a medicului.  

 Nu este obligatoriu ca bona să stabilească ea diagnosticul bolii, este mai important să 

observe că ceva nu e bine şi să anunţe părinţii dacă nu e ceva foarte grav, sau să le spună că este 

nevoie de consultarea unui doctor în astfel de cazuri.  

 Este important ca bona să observe comportamentul diferit al copilului în caz de boală; să 

verifice toate cauzele din care ar putea plânge copilul şi să le rezolve dacă poate; în caz de febră să 

ştie să măsoare temperatura şi să citească termometrul, să poată interveni cu măsuri de urgenţă 

pentru  

scăderea febrei până la venirea doctorului şi a părinţilor; să facă deosebire între un scaun moale şi 

diaree, între o vărsătură şi regurgitare; să observe dacă i-a ieşit ceva pe piele (un spirit bun de 

observaţie este mereu apreciat). Trebuie să ştie cum se îngrijeşte o plagă şi cum se opreşte o 

sângerare masivă. Este importantă aprecierea corectă a gravităţii situaţiei, luarea  

rapidă a deciziei ce trebuie de făcut apoi efectuarea măsurilor de urgenţă în funcţie de caz.  

 

 Obligatoriu este ca părinţii să lase un număr de telefon la care vor putea fi găsiţi, numărul 

de telefon al doctorului care urmăreşte copilul, numărul de la salvare şi al unei persoane apropiate în 

caz de nu pot fi contactaţi părinţii.  
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 Părinţii de obicei apreciază mult persoanele eficiente, cu dexteritate în ce fac, cu un bagaj 

bogat de cunoştinţe şi pasionate de munca lor.  

 

CAPITOLUL 5 

COMUNICAREA CU COPILUL 

Identificarea și stabilirea modului de comunicare al copilului 

 Într-o definiţie simplă, comunicarea constă în transmiterea unui mesaj de la o persoană la alta şi 

reprezintă, cu prisosinţă imaginea pe care au dat-o strămoşii noştrii acestui cuvânt – “a pune împreună”. 

Elementele care se regăsesc în procesul de comunicare sunt: 

- Emiţătorul reprezintă persoana care deţine informaţiile, ideile, intenţiile şi obiectivele care privesc 

comunicarea. Acesta formulează mesajul, alege limbajul, receptorul (destinatarul) şi mijlocul de 

comunicare, dar, deşi are cel mai important rol în iniţierea comunicării, nu poate controla, pe deplin, 

ansamblul procesului de comunicare. 

- Receptorul reprezintă persoana căreia îi este destinat mesajul, iar, într-o comunicare, importanţa 

receptorului nu este mai mică decât a emiţătorului. 

- Canalul reprezintă calea de comunicare care permite difuzarea mesajului (de exemplu, calea aeriană 

permite difuzarea sunetelor, a cuvintelor); 

- Mesajul reprezintă informaţia în sine şi cuprinde datele care vor fi transmise. Mesajul este constituit din 

ansamblul simbolurilor transmise de emiţător către receptor şi reprezintă forma fizică (orală, scrisă, 

gesturi, etc.) în care emiţătorul codifică informaţia. Cuvintele constituie modul în care codificăm 

mesajele pe care le transmitem interlocutorilor noştrii, iar specialiştii vorbesc chiar de textul şi de muzica 

mesajului. 

- Feedback-ul include toate mesajele verbale şi nonverbale pe care o persoană le transmite, în mod 

conştient sau inconştient, ca răspuns la comunicarea altei persoane. 

 Procesele de comunicare se bazează pe fenomene de interacţiune, de schimb, de implicare şi sunt 

determinate de acestea. Orice comunicare reprezintă un fenomen dinamic între doi sau mai mulţi 
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interlocutori, iar comunicarea devine eficientă atunci când mesajul transmis este identic cu cel 

recepţionat, în caz contrar mesajul este incomplet sau distorsionat. 

 În cadrul procesului de îngrijire a copii lor asistaţ i, comunicarea are un rol esenţial în cunoaşterea şi 

evaluarea nevoilor acestuia. Vorbele spuse cu blândeţe, cu calm şi dragoste alină suferinţa şi mângâie 

sufletul, iar, astfel, a vorbi unui copil asistat  (persoană asistată) devine un act de îngrijire, prin el însuşi. 

 Orice comunicare implică exprimarea mesajului prin cuvinte, forma cea mai comună, ideală, sau prin 

limbaj non-verbal.  

 Comunicarea verbala se realizează pe baza cuvântului, respectiv a sunetelor articulate, iar 

comunicarea verbală este atributul definitoriu, esenţial al omului. Comunicarea verbală se manifestă prin 

limbajul vorbit sau scris care reprezinta modul cel mai des folosit de transmitere a mesajelor. Pentru ca 

interlocultorii să comunice efecient, codul acestora trebuie să fie unul comun. Aşadar, nu este suficient să 

se vorbescă aceeaşi limbă ci, mai important, este ca sensul cuvintelor să fie înţeles de toţi actorii implicaţi 

în respectivul proces de comunicare. Ca urmare, o condiţie esenţială este aceea de a ne asigura în 

permanenţă că vom fi înţeleşi, iar o atenţie sporită este nevoie să fie acordată persoanelor vârstnice, 

suferinde, cu diverse disfuncţii de limbaj, de înţelegere, de memorie şi orientare care nu întotdeauna pot 

utiliza mesajul verbal. 

 Comunicarea non-verbală este reprezentată de următoarele elemente: vizuale (culorile, formele, 

obiectele), auditive (diferite tipuri de sunete), olfactive (parfumuri, arome, mirosuri) şi motorii sau 

chinestezice (baletul, dansul, limbajul surdo-muţilor). De asemenea, comunicarea non-verbală are la bază 

moduri de exprimare precum: expresia feţei, gesturile, atitudinea, poziţia, distanţa interlocutorilor. De 

exemplu, poziţia în pat a copilului asistat  poate exprima existenţa unei dureri care obligă persoana să 

adopte o anumită poziţie în care durerea e resimţită la o intensitate mai mică (poziţii/posturi „antalgice” 

pentru că diminuă durerea), iar o poziţie de retragere, cu genunchii la bărbie, însoţită de o privire care 

exprimă teamă şi îngrijorare poate fi sugestivă pentru anxietate, pentru diferite stări halucinatorii, vizuale 

sau auditive.  

 Comunicarea solicită din partea persoanei copil asistate şi a persoanei de îngrijire o deschidere cât 

mai mare, totală chiar, care se bazează pe încrederea cu care interlocutorii intră în dialog, iar această 

încredere este cheia deschiderii, premisa obţinerii unui maxim de date (privind suferinţele, 

nemulţumirile, nevoile).  
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 Împărtăşirea de idei şi judecăţi, empatizarea comunicării, apropie participanţii la dialog, valorizează 

persoana care trebuie ajutată, transformă comunicarea într-un instrument eficient. A-i vorbi unui copil 

asistat , în grabă, răstit, plictisit, indiferent, fără a te asigura ca te-ai adaptat înţelegerii sale, nivelului de 

cultură, capacităţii auditive, poate să-i facă rău, adâncindu-i suferinţele.  

 O comunicare specială este comunicarea îngrijitorului cu o persoana copil asistată care îşi traieşte 

ultima parte a vieţii, iar în această situaţie, comunicarea are semnificaţii particulare şi alături de alte 

elemente de îngrijire paleativă, devine o soluţie a calităţii vieţii până în ultima clipă.  

 Înaintea iniţierii comunicării, a dialogului se impune evaluarea cu grijă a persoanei cu care se 

comunică (factori personali), cât şi a mediului de comunicare (factori de mediu). 

 Pentru favorizarea comunicării îngrijitorul va folosi ascultarea activă care potenţează calitatea 

dialogului cu persoana afată în îngrijire. Această tehnică are rolul să încurajeze copilul asistat să discute, 

cu deschidere şi sinceritate şi, astfel, să favorizeze culegerea unui maximum de informaţii.  

 A asculta este mai mult decât a auzi. Pentru a realiza o ascultare eficientă, e necesară o anumită 

pregatire: rezervarea timpului necesar ascultării (nu graba, expedierea, superficialitatea, formalismul), 

concentrarea asupra comunicării, acceptarea perioadelor de pauză, necesare şi semnificative, evitarea 

întreruperilor vor avea darul să ofere premise pentru o comunicare eficientă. Totuşi, îngrijitorul poate 

orienta, cu grijă, discuţia în direcţia dorită, atunci când există tendinţa persoanei asistate de a se îndepărta 

de subiectul pus în discuţie. Concomitent cu ascultarea, îngrijitorul va verifica percepţia, întrebând 

persoana asistată dacă a înţeles, verificând calitatea şi adaptarea răspunsului. Pentru verificarea percepţiei 

se folosesc procedee precum: reafirmarea, repetarea ca un ecou, parafrazarea, repetarea răspunsului, 

afirmaţia şi rezumarea. 

 Ascultarea activă se manifestă plenar, dacă îngrijitorul manifestă disponibilitate şi deschidere. S-a 

observat că folosirea pauzelor, a tăcerii în comunicare este utilă, deoarece oferă răgaz pentru adunarea 

gândurilor, asigură persoana că este ascultată, sporeşte calitatea şi cantitatea informaţiilor.  

1. Transmiterea orală de informaţii 

a) transmisii orale de alertă sunt transmisiile care întrerup procesul de îngrijire şi transmit semnul de 

alarmă: hipertensiune, hipertermie, dispnee, cădere, pierdere a cunoştinţei. Aceste transmisii de urgenţă 
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fac apel la judecata clinică a îngrijitorului şi, deci, la facultatea sa de analiză a situaţiei critică în funcţie 

de datele cunoscute; 

b) transmisii orale formale se transmit înt-o manieră organizată, ierarhizată, într-un timp formal, adică 

într-un loc şi la ore cunoscute anterior. Informaţiile schimbate într-un moment sau loc informale 

(vestiare, culoar, pauze, ascensor) nu sunt împărtăţite întregii echipe şi implică riscul unei dezvăluiri a 

secretului profesional. 

 

2. Transmiterea în scris a informaţilor: modelul informaţiilor-ţintite 

 În scris, se asigură o transmitere eficientă şi pertinentă a informaţiilor, deoarece se ţine cont de 

valoarea juridică a acestora. O definiţie a transmiterii informaţiilor-ţintite este oferită de F. Dancausse 

“Metodă de organizare a părţii narative a dosarului copilului asistat , pentru a înţelege rapid situaţia sa şi 

îngrijirile necesare. Această metodă răspunde, pe de o parte exigenţelor profesionale şi legale în materie 

de personalizarea, individualizare a îngrijirilor şi de cealaltă parte, confortului profesioniştilor în materie 

de câştig de timp. Metoda este conform schemei procesului de îngrijiri (date, intervenţii, rezultatre)”.  

 În fapt, este important să subliniem că transmiterea ţintită este o metodă de transmitere a informaţiilor 

şi se bazează pe procesul de îngrijiri pe care îl întăreşte, insistând pe diferitele faze ale acestuia: 

• culegere → date → analiză 

• obiectiv → plan de acţiuni → intervenţii 

• evaluare → rezultate → reajustare  

 

Comportamentul adulţilor faţă de un copil mic.  

 

 Aducerea nou-născutului în casă duce la schimbarea programului întregii familii. Nou-

născuţii se dezvoltă mai bine dacă li se oferă o atenţie deosebită, ei au o capacitate nelimitată de a 

absorbi dragostea părinţilor. S-a observat că sugarii a căror mame răspund repede la plânsul 

copilului  

comunică mai uşor, îşi dezvoltă mai repede vorbirea şi au un temperament mai deschis.  

 

În primele zile nou-născutul cheltuie o cantitate enormă de energie pentru a se adapta la viaţa din 

exteriorul uterului, iar refacerea acestei energii necesită somn şi multă hrană.  
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 Alăptarea copilului este un moment favorabil pentru stabilirea relaţiei de afecţiune dintre 

mamă şi nou-născut, este bine ca în acele momente sugarul să fie ţinut mai strâns în braţe, mama să-

i zâmbească şi să-i vorbească. Într-o scurtă perioadă de timp copilul este liniştit, cu ochii deschişi, în  

astfel de momente este bine să se stimuleze copilul, să nu fie lăsat să se plictisească pentru că atunci 

nou-născutul învaţă să cunoască mai îndeaproape mama şi ceilalţi membri ai familiei.  

 Este bine ca părinţii să ştie că nou-născutul vede la o distanţă de 15-30 cm, iar ei trebuie să 

se mişte în zona lui de vedere pentru a se lăsa studiaţi.  

Nou-născuţii sunt programaţi să privească feţe, în special cea a mamei.  

Copilului trebuie să i se vorbească blând, să i se cânte, să se observe reacţiile pe care le are copilul la 

aceasta, să i se găsească preferinţele.  

Ca şi adulţilor copilului îi place să fie mângâiat, ţinut în braţe, alintat, sărutat, plimbat, toate acestea 

trebuie practicate din belşug.  

 Perioadele de atenţie durează la nou-născut doar câteva minute, după care copilul se 

retrage. El arată că timpul de joacă s-a terminat, că este obosit şi că are nevoie de linişte când 

închide ochii, se întoarce, îşi îndepărtează braţele de cel care îl ţine, se încordează arcuindu-şi 

spatele sau încleştează pumnii, el devine iritabil, începe să respire adânc şi ritmic, evită privirea.  

Stările emoţionale ale mamei sunt uşor percepute de nou-născut, astfel că în caz de nelinişte sau 

supărare a mamei şi copilul devine neliniştit, astfel se creează un cerc vicios. Deci este bine ca 

părinţii, cel puţin în prezenţa copilului, să ia o atitudine pozitivă şi să evite stresul şi depresia.  

 Odihnirea şi îngrijirea mamei este foarte importantă pentru sănătatea copiilor şi în special 

al nou-născutului. Mama trebuie să doarmă de câte ori este posibil, mai ales la început. De câte ori 

doarme copilul nou-născut trebuie să doarmă şi mama, deoarece ea este epuizată după naştere şi 

după  

suprasolicitarea nou-născutului din primele zile. Adaptarea mamei şi a întregii familii cu copilul şi 

cu cerinţele acestuia este uneori dificilă, mulţi părinţi sau bunici sunt foarte stresaţi de plânsul 

copilului, de respiraţia frecventă a copilului. Aceştia petrec ore în şir supraveghind respiraţia 

copilului, somnul şi mişcările acestuia, etc. Toate acestea reprezintă un factor de stres şi epuizare 

pentru ei.  

 

Este bine ca mama să se dedice în totalitate îngrijirii nou-născutului, treburile casei să fie făcute de 

altcineva (tată, bunici, prieteni, etc).  
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 Tata trebuie să înţeleagă că mama copilului face eforturi deosebite pentru a se ataşa de 

nou-născut, deoarece el are nevoie de o figură importantă de care să se ataşeze pentru a-şi organiza 

comportamentul, iar această persoană este de obicei mama. Fără această influenţă nou-născutul  

rămâne dezorganizat şi agitat.  

Tatăl trebuie să cunoască aceste necesităţi şi să nu se simtă ameninţat de această apropiere, el poate 

ajuta preluând o bună parte a treburilor casei, inclusiv curăţenia, fiind mai sensibil la nevoile soţiei, 

care de cele mai multe ori va ezita să ceară ajutor. Este bine să preia grija pentru ceilalţi copii.  

 Contribuţia tatălui la creşterea şi dezvoltarea nou-născutului este diferită de cea a mamei, 

dar copilul se dezvoltă mai bine prin această diferenţă. Ambii părinţi trebuie să se implice în 

creşterea copilului, este bine ca tata să ajute mama la alăptare, învăţând poziţiile corecte, de asemeni 

să se implice în efectuarea băii, a liniştirii copilului. în general tatăl trebuie să aibă un rol protector 

pentru mamă şi copil şi să reprezinte un element de echilibru şi stabilitate în familie. In nici un caz 

tatăl nu trebuie exclus din îngrijirea copilului. Copilul este produsul celor doi părinţi.  

 Ajutorul bunicilor poate fi nepreţuit în creşterea nou-născutului, doar că trebuie să fie 

conştienţi de faptul că nu au dreptul să preia controlul în creşterea şi educarea copilului. Dacă nu 

există nici un pericol real nu este cazul să comenteze sau să corecteze felul în care părinţii îşi 

îngrijesc nou- născutul. Este bine să-şi controleze de la început nemulţumirile şi să încerce să facă 

ceva util, de exemplu să ajute la curăţenie în casă, cumpărături, etc, iar remarcile lor să fie cât mai 

pozitive, să laude mama pentru cât a fost de curajoasă, să laude copilul.  

 În general creşterea fiecărui copil trebuie dirijată de un medic pediatru cu experienţă, 

părinţii să aibă încredere şi să coopereze cu acesta, luând decizii împreună. Bunicii trebuie să 

respecte aceleaşi principii în creşterea copilului fără a veni cu idei învechite care să perturbe evoluţia 

normală a copilului.  

La copil în cameră, adulţii trebuie să intre cu figuri vesele lăsând dincolo de uşă toate îngrijorările, 

deoarece copilul mic studiază figura adultului, preluând stările de tensiune şi nervi ale acestora 

începând să plângă fără motiv personal.  

 Răsfăţarea nou-născutului nu este posibilă, copilul are nevoie să înveţe, să aibă încredere 

că cineva răspunde imediat la plânsul lui. Sugarii mai mici de trei luni care sunt luaţi în braţe în 

primele 30 de secunde după ce încep să plângă vor plânge mai puţin în lunile următoare, aceasta este 

adevărat chiar dacă sugarul nu se opreşte din plâns imediat după ce a fost luat în braţe.  
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 Este interzis fumatul în casa cu nou-născutul, fumatul pasiv influenţează apariţia colicilor 

(datorită nicotinei), infecţiilor otice, pneumoniei şi a morţii subite a sugarului a nou-născutului.  

 Sănătatea nou-născutului începe cu igiena corporală a mamei, apoi a celorlalţi membri ai 

familiei şi a locuinţei. Măsuri simple ca duşul zilnic, lenjeria curată după baie, spălare pe mâini cel 

puţin 20 secunde înaintea mânuirii copilului sunt foarte importante.  

Pentru că sistemul imunitar al nou-născutului şi sugarului mic este foarte fragil se recomandă 

interzicerea vizitării lui de către persoane bolnave în general, dar mai ales în primele 6 săptămâni de 

viaţă. Febra în primele 6-8 săptămâni este foarte gravă şi necesită îngrijire medicală.  

 Copiii sub 5 ani chiar dacă sunt aparent sănătoşi trebuie să evite vizitarea nou-născutului, 

pentru că la această vârstă ei pot avea multe boli contagioase care la început nu au nici o 

manifestare, în realitate un copil aparent sănătos poate să poarte numeroase virusuri. Atunci când 

există un frate în familie acesta poate să aducă de la colectivitate o mulţime de afecţiuni pe care el le 

poartă foarte uşor, dar care pot fi foarte periculoase pentru un nou-născut.  

 

 

CAPITOLUL 6 

ACORDAREA INGRIJIRILOR CORPORALE COPILULUI 

Identificarea nevoilor de ingrijire corporala ale copilului 

A. Măsuri pentru asigurarea unui mediu corespunzător pentru copil 

 Copilul trebuie să se simtă şi să fie protejat contra tuturor agresiunilor interne sau externe, 

pentru menţinerea integrităţii sale fizice şi psihice. Rolul major al îngrijitorului în acest sens este 

reprezentat de asigurarea securităţii fizice şi sociologice a copilului.  

Securitatea fizică a  copilului asistat, constă în: 

• prevenirea accidentelor; 

• prevenirea infecţiilor;  

• prevenirea agresiunilor determinate de: agenţii fizici (mecanici, termici), chimici (arsuri 

chimice, intoxicaţii), agresori umani, animale şi autoagresiuni (mutilări, suicid). 

 Securitatea sociologică a copilului asistat, constă în existenţa şi întreţinerea unui mediu 

sănătos. Acesta este reprezentată de: 
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• salubritatea mediului; 

• calitatea şi umiditatea aerului 30% - 60%; 

• temperatura ambiantă între 18,3 – 25 grade C; 

• fără poluare fonică, chimică, microbiană; 

• mediu de siguranţa. 

 

Camera copilului 

Indiferent de dimensiunile locuinţei, ideală ar fi amenajarea unui spaţiu separat pentru copil. Se 

va alege camera cea mai luminoasă, însorită uşor de aerisit, orientata spre sud si sud-vest, expusa 

spre gradina nu spre strada. Camera separata are avantajul: 

- Pentru sugar - este mai liniştit, ferit de infecţii transmise de ceilalţi membrii ai familiei, 

îngirjirile se fac în condiţii comode, lucurile lui separate şi la îndemână.  

- La preşcolar - formarea deprinderilor de ordine, libertatea de miscare si joc, evitarea 

acccidentelor.  

- La şcolari - organizarea studiului în linişte şi independenţa, în stilul său personal. 

a) Pardoseala trebuie să fie lavabilă, să nu prezinte riscul alunecării, să nu fie rece (pentru 

copilui care se târăşte). Covoarele trebuie să fie uşor de aspirat (zilnic) şi bine fixate. 

b) Pereţii trebuie să fie vopsiţi în culori odihnitoare, uşor de întreţinut (după un an, copilul 

scrie pe pereţi).   

c) Amenajarea interioară - în camera 

copilului, mobilierul va fi redus la strictul necesar; 

acesta va fi stabil, uşor de deplasat de către adulţi 

(pentru curăţenie), uşor de spălat.   

PATUL: Se plasează într-un loc luminos lipsit 

de curenţi de aer, departe de surse de caldură, (în 

primele 4 - 5 luni poate fi folosit un coşs – Coş simplu 

de nuiele pentru copii, bine fixat şi uşor deplasabil). 
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Patul va avea pereţi laterali suficient de înalţi, 

cu dispozitive de reglare a somierei, cu 

distanţa între gratii sub 7,5 cm, cu saltea 

confecţionată din panza umplută cu iarbă de 

mare, fără accesorii decorative (acumulează 

praful).   

Patul pentru copii:  

a) Pat cu bare, grilaj lateral şi adâncimea se 

reglează după talia copilului   

b) Pat de sugar transformabil mai târziu în pat 

de copil 

MASA DE INFĂŞAT: se aşează în 

apropierea patului (coşului) şi serveşte la 

schimbat, înfăşat şi îmbăierea sugarului. Poate 

fi improvizată dintr-o masă, birou, dulap, 

fiind acoperită cu o saltea. Ideal, masa va avea 

sertare şi va fi  acoperită cu o tablie în covată.  

SCAUN: pentru persoana care hraneşte 

sugarul. 

 

 

 

DULAP PENTRU LENJERIE ŞI JUCĂRII 

 

 

 

Masa de infăşat cu tablia în covată 
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 d)   Prizele electrice – prevăzute cu dispozitive de siguranţă   

e)  Perdelele - confecţionate din ţesături neinflamabile, opace, bine fixate, fără cordoane. f)   

Tablouri şi oglinzi - de evitat din cauza  accidentelor.  

B. Prevenirea infecţiilor prin măsuri de curăţare şi dezinfecţie 

 Prevenirea infecţiilor presupune în primul rând respectarea riguroasă a principiilor de asepsie 

şi antisepsie, asigurarea circuitelor corespunzătoare (rufe murdare, rufe curate, alimente, etc.), 

respectarea principiilor de igiena individuală. 

 Un rol deosebit în prevenirea infecţiilor îl are ingrijitorul prin acţiuni de curăţare şi 

dezinfecţie. 

 1. Curăţarea este etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei 

activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe 

(inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici 

şi/sau chimici. 

 Curăţenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curăţare. 

Suprafeţele şi obiectele pe care se evidenţiază macro sau microscopic materii organice ori 

anorganice se definesc ca suprafeţe şi obiecte murdare. Curăţarea se realizează cu detergenţi, produse 

de întreţinere şi produse de curăţat. 

 Detergentul - dezinfectant este produsul care include în compoziţia sa, substanţe care curăţă şi 

substanţe care dezinfectează. Produsul are deci acţiune dublă: curăţă şi dezinfectează. 
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 Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţării se face zilnic, după fiecare 

operaţiune de curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spală, se curăţă, se 

dezinfectează şi se usucă. Personalul care execută operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie a 

materialului de curăţare trebuie să poarte mănuşi de menaj sau mănuşi de latex nesterile. 

 2. Dezinfecţia este procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de 

pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici. Dezinfecţia este 

procedura care se aplică numai după curăţare. În orice activitate de dezinfecţie se aplică măsurile de 

protecţie a muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a preveni accidentele şi 

intoxicaţiile. 

 Spălarea mâinilor şi a altor parţi ale tegumentelor – reprezintă cel mai important şi uneori 

singurul mod de prevenire a contaminării, a diseminării agenţilor microbieni. 

 Mâinile se vor spăla: 

- la intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de muncă; 

- înainte si după aplicarea unui tratament; 

- după scoaterea mănuşilor de protecţie; 

- după scoaterea măştii folosită la locul de muncă; 

- înainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor administrate per os; 

- după folosirea batistei; 

- după folosirea toaletei; 

- după trecerea mâinii prin păr; 

  

Cum se spală mâinile? 

- îndepărtarea bijuteriilor (inele, brăţări), ceasurilor; 

- unghii îngrijite, tăiate scurt; 

- utilizare de apă curentă şi săpun pentru spălarea obişnuită; 

- în cazuri de urgenţă este permisă utilizarea de antiseptice ca înlocuitor al spălatului, dar nu 

ca rutină; 
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- în unele situaţii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor (după manipularea 

bolnavilor septici, a bolnavilor contagioşi şi a celor cu imunodepresie severă; după efectuarea toaletei 

persoanei aflate în îngrijire); 

 Reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor 

 1. Dezinfecţia profilactică completează curăţarea, dar nu suplineşte şi nu poate înlocui 

sterilizarea. 

2. Eficienţa dezinfecţiei profilactice este condiţionată de o riguroasă curăţare prealabilă. 

3. Pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului patogen 

incriminat sau presupus; dezinfecţia se practică înainte de instituirea măsurilor de curăţare. 

4. Dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile şi timpii de acţiune specificaţi în 

autorizaţie/înregistrare. 

 Baby-sitter-ul trebuie să fie în permanenţă atent, ca persoana asistata (copilul) să 

prezinte hainele şi lenjeria curate. Lenjeria utilizată la îngrijirea copilului depinde de vârsta lui. 

 La nou născut şi sugar se folosesc scutece pătrate din finet sau bumbac, de forme şi 

dimensiuni variabile; 

Necesar minim de scutece: 

1. Scutec triunghiular 

2. Scutec din finet (muselină) 
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3. Ace de siguranţă 

4. Scutece pătrate din ţesut – burete 

5. Chilot impermeabil 

6. Chilot dublat 

7. Scutec de protecţie sau „batiste” din celuloza 

– scutece trunghiulare de dimensiuni variabile; 

– chiloţi impermeabili şi scutece absorbante de unică folosinţă PAMPERS 

  

Scutec Pampers: 

a – bandă moale pentru talie 

b – bandă adezivă de închidere 

c – pliurile din jurul picioarelor 

Alte obiecte din trusoul sugarului: 

- cămaşuţe cu mâneci lungi din material moale şi subţire; 

- cămăşute cu mâneci scurte (pentru vară) care se încheie în faţă,  

- pieptăraşe care se încheie în spate,  

- bodys, pantaloni-salopetă, bonetă, mânuşi fără deget, botoşei. 

 Obiecte pentru îmbracat: 
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1. Camasute  2. Jacheta  3. Salopeta – pantalon   4. Costumas  5. Sac de dormit  6. Camasa 

de noapte cu cordeluse 7. Chiloti sau pantalonasi din frotir    8. Botosei din lana   9. Manusi fara 

deget  10. Garnitura pentru plimbare cu caciulita    11. Caciulita (boneta) de bbc 

 Numarul obiectelor din trusou este variabil în funcţie de posibilităţile fiecărei familii. 

 Peste vârsta de un an hainele vor fi adaptate vârstei, sexului şi preferinţelor familiei. 

  

 Pentru pat lenjeria va cuprinde: 

- cearsafuri confecţionate din bumbac,  

- cearsafuri-plic, păturică, saci de dormit, muşama.    

 Întreţinerea şi curăţirea camerei copilului 

 Condiţiile de igienă cât şi cele estetice ale mediului de locuit a copilului pot fi asigurate numai 

printr-o curăţenie şi întreţinere perfectă şi permanentă.  

 Curăţenia este un mijloc eficace de decontaminare şi constă în esenţă din îndepărtarea 

microorganismelor de pe suprafeţe, obiecte. Odată cu îndepărtarea prafului, substanţelor organice de 

pe suprafeţele supuse procedeelor de curăţenie, se îndepărtează alături de microorganisme şi suportul 

lor nutritiv. 

Curaţenia camerei trebuie făcută zilnic cu o cârpă umedă sau cu aspiratorul. Praful de pe 

mobilier se va şterge cu o cârpă umedă. Aerisirea camerei se va face ori de cate ori este nevoie ştiind 

ca aerul poluat, umed, fumul de ţigară şi curenţii de aer exercita o acţiune nefastă asupra sănătăţii şi 

somnului sugarului (copilului).       

Temperatura camerei are un rol important în păstrarea sănătătii sugarului (copilului). Ideala 

este de 22 - 24º C - la n.n şi sugar şi 18 - 22º C la copilul mai mare.  

Asigurarea condițiilor igienice 

1. Reguli generale de igienă pentru personalul de îngrijire a unui copil mic.  

Reguli generale de igienă care trebuie respectate de toate persoanele ce au contact cu copilul:  
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1. Să fie perfect sănătoase, fără boli infecţioase (gripă, diaree, rujeolă, rubeolă, varicelă, hepatita A, 

herpes, tuberculoză, etc).  

2. Să se spele bine pe mâini cu săpun înainte de a lua în braţe copilul sau de a-l hrăni.  

3. Hainele pe care le poartă să fie curate.  

4. Să nu sărute copilul pe gură, sau pe mânuţe, deoarece acesta îşi poate pune mânuţele în gură şi se 

poate contamina cu microbi din gura adulţilor.  

 

Reguli de igienă personală care trebuiesc respectate atât de mame cât şi de bone:  

 

1. Spălarea pe mâini cu săpun înainte de a pune mâna pe copil, după folosirea toaletelor, înainte de 

masă, după intrarea în contact cu orice obiect murdar.  

2. Folosirea prosoapelor de unică folosinţă.  

3. Să facă duş cel puţin o dată pe zi.  

4. Să evite parfumurile, deodorantele (pot fi folosite doar rulourile antiperspirante) pentru evitarea 

alergizării copilului.  

5. Mâini îngrijite, unghii scurte, fără leziuni sau infecţii.  

6. în caz de leziuni la nivelul mâinilor (infectate sau neinfectate) este necesară utilizarea mănuşilor 

de unică folosinţă.  

7. în caz de leziuni la nivelul corpului se evită atingerea sau scărpinarea lor în timpul îngrijirii 

copilului, dacă atingerea cu acele leziuni nu a fost evitată este obligatorie spălare pe mâini cu apă şi 

săpun şi apoi dezinfectarea cu spirt sau dezinfectant instant.  

8. îmbrăcămintea trebuie să fie curată şi confortabilă, de preferat un halat curat sau haine de interior, 

nu hainele cu care venim din mijloacele de transport în comun sau de la serviciu, acestea pot purta 

diverşi microbi din mediul înconjurător.  

 

Reguli de igienă a locuinţei: 

 

1. Ordinea şi curăţenia sunt foarte importante într-o locuinţă, mai ales dacă în ea este şi un copil.  

2. Temperatura în cameră trebuie să fie între 20 - 22°C; 24 - 25°C în camera de baie a copilului.  

3. Aerisirea zilnică a camerelor şi evitarea fumatului.  

4. Evitarea instalaţiilor electrice improvizate.  
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5. Evitarea încălzirii încăperii cu ajutorul aragazului; risc de intoxicaţie cu gaz sau risc de hipoxie 

prin epuizarea oxigenului din cameră.  

6. Umidifierea aerului din cameră cu ajutorul unor vase cu apă sau prosoape ude pe calorifere (de 

preferat vase cu suprafaţă mare de evaporare deoarece evaporarea este direct proporţională cu 

suprafaţa) la copilul mic este necesară o umiditate de 40 - 60 până la 80%. Aerul uscat, usucă şi  

deshidratează nasul, gura şi pielea copilului, astfel încât nasul uscat nu poate funcţiona, mucoasa 

nazală se fisurează şi fabrică mucozităţi în exces ca să se apere de uscăciune. Aceasta provoacă un 

disconfort copilului care nu este în stare să respire corect, având nasul mereu înfundat copilul vrea 

să bea şi să sugă des, dar nu poate pentru că nu-şi poate regla respiraţia cu deglutiţia, în aceste 

condiţii, de cele mai multe ori părinţii iau iniţiativa de a curăţa nasul, dar de cele mai multe ori ajung 

la medic care va pune diagnosticul de rinofaringită şi recomandă antibiotice. Este important ca orice 

copil să fie judecat în contextul mediului înconjurător. Cunoscând condiţiile de încălzire şi 

uscăciune din casă putem găsi soluţia optimă pentru rezolvarea problemei, umidificând atmosfera.  

7. Evitarea substanţelor chimice la curăţirea locuinţei şi a odorizantelor de cameră. Dacă au fost 

folosite astfel de substanţe, camera trebuie foarte bine aerisită iar suprafeţele sau hainele se 

limpezesc foarte bine (de cel puţin trei ori).  

8. Evitarea covoarelor şi a mochetelor, sunt de preferat cearşafurile şi păturile care se pot spăla uşor.  

9. Se recomandă scoaterea din casă a anumitor lucruri care pot fi potenţiali alergeni (paturi, saltele 

vechi, pilote, animale de companie, mobile vechi cu miros, etc).  

 

Măsuri de igienă în cazul alimentaţiei cu biberonul: 

 

1. Spălarea cu grijă a mâinilor înaintea mânuirii biberoanelor.  

2. Se verifică valabilitatea cutiei de lapte.  

3. Cutia de lapte se păstrează închisă ermetic la temperatura camerei.  

4. Tot ce se foloseşte în alimentaţia sugarului se spală întru-un vas separat curat.  

5. Tetinele, biberoanele se clătesc cu apă fiartă imediat după ce au fost folosite, iar pentru spălarea 

lor se folosesc periuţe speciale.  

6. Toate obiectele folosite la prepararea formulelor pentru sugari se sterilizează prin fierbere 25 

minute, sterilizatoare sau cu dezinfectant instant tablete (după care se clătesc foarte bine cu apă 

fiartă şi răcită).  
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7. Partea tetinei care se introduce în gura copilului nu trebuie atinsă cu nimic (mâna, gura mamei şi 

nici a altei persoane, sau alte obiecte), dacă a căzut pe jos se dă din nou la sterilizat.  

8. Toate obiectele folosite în alimentaţia copilului se păstrează într-un vas separat steril acoperit cu 

un capac sau tifon steril.  

9. Apa folosită în pregătirea laptelui trebuie să fie fiartă şi răcită la 38-40°C, se mai poate folosi apă 

plată din comerţ.  

10. Se interzice folosirea apei din fântâni, deoarece există riscul de intoxicaţie cu nitriţi, mai ales 

după ploi, când îngrăşămintele chimice de pe sol (nitriţii) ajung în pânza de apă freatică. Nitriţii 

produc blocarea hemoglobinei copilului cu cianozarea acestuia (învineţirea copilului) cu  

imposibilitatea respiraţiei celulare şi copilul poate muri subit dacă nu este adus imediat la doctor. 

Aceasta este o urgenţă majoră.  

11. La prepararea laptelui se folosesc exact proporţiile menţionate pe cutie, este important să se 

folosească măsura din cutia originală. în general pe plan internaţional diluţiile de lapte s-au 

standardizat şi se foloseşte o măsură la 30 ml de apă. Există câteva formule de lapte la care 

recomandarea producătorului este de o măsură la 60 ml de apă şi aceasta trebuie respectată.  

12. Laptele gata preparat se poate păstra doar la frigider (nu la temperatura camerei) timp de 24 ore. 

De preferat să se prepare de fiecare dată lapte proaspăt şi să nu se păstreze. în condiţiile unei 

deplasări se poate lua apa clocotită într-un termos sau apă plată la sticlă, cutia de lapte praf, 

biberoane sterile şi se prepară laptele când este cazul.  

 

Pregatirea copilului şi efectuarea toaletei parţială şi generală a copiilor. 

 

 Toaleta parţială a nou-născutului şi sugarului se face de câte ori este nevoie, uneori înainte 

de fiecare masă este necesară curăţarea nasului, gurii şi ochilor copilului, pentru a-l ajuta să respire 

şi să poată suge corect. Toaleta organelor genitale trebuie făcută de câte ori este necesară 

schimbarea scutecelor. Baia generală se face o singură dată pe zi, la copilul sănătos, de obicei seara 

în jurul orei 20 - 21, înainte de penultima masă. Niciodată baia nu se face după masă, pentru a evita 

riscul de vărsătură sau starea de rău la baie.  

 

Curăţirea ochilor.  

Materiale necesare:  
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— Comprese sau tampoane de vată sterile  

— Ser fiziologic.  

În general ochii nou-născuţilor sunt curaţi, secretă lacrimi de la început.  

 

 Unii copii se nasc cu o mică umflătură în colţul intern al ochiului (spre nas), iar ochii pot fi 

plini de lacrimi sau de secreţii purulente, în aceste cazuri se recomandă consultarea unui medic 

pediatru pentru că poate fi vorba de obstrucţie congenitală de canal lacrimal, care necesită tratament 

cu antibiotice local sau sistemic, dacă nu se rezolvă infecţia oculară cu tratament local trebuie 

consultat oftalmologul pentru intervenţie de specialitate, respectiv dezobstruarea (desfundarea) 

canalelor lacrimo-nazale.  

 Mama sau persoana care îngrijeşte copilul trebuie să ştie cum se curăţă ochii şi să instileze 

picături, pentru că aceste manevre trebuie făcute înainte de fiecare masă a copilului, atunci când 

acesta are secreţie purulentă.  

 

Paşi în curăţirea ochilor:  

1. Persoana care îngrijeşte copilul (mama, bona, etc), trebuie să se spele foarte bine pe mâini, iar 

unghiile trebuie să fie scurte şi bine curăţate.  

2. Se pun picături cu ser fiziologic în ochiul copilului, încercând să spălăm ochiul, ochiul copilului 

se deschide cu ajutorul degetului mare şi arătătorul înfăşurate în câte o compresă sterilă şi picurând 

ser fiziologic chiar pe globul ocular când ochiul este deschis.  

3. Ochii se şterg cu tampoane de vată sau comprese sterile îmbibate cu ser. Direcţia de ştergere este 

de la unghiul extern al ochiului spre unghiul intern al ochiului (spre nas) niciodată invers. Aceasta 

este direcţia normală de curgere a lacrimilor.  

4. Fiecare ochi se şterge cu comprese sau tampoane separate, pentru evitarea infectării de la un ochi 

la altul. De obicei se începe curăţirea cu ochiul sănătos şi apoi se trece la ochiul bolnav, pentru a 

evita transferul infecţiei de la ochiul bolnav la cel sănătos.  

5. Pentru a evita contaminarea cu puroi de la ochiul bolnav la cel sănătos se recomandă culcarea 

copilului pe partea cu ochiul bolnav. în acest fel secreţia purulentă se scurge în afară, nu spre ochiul 

sănătos. De asemenea compresele sterile trebuie schimbate pentru fiecare ochi, iar spălarea mâinilor 

trebuie făcută obligatoriu.  
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Curăţirea urechilor.  

 Materiale necesare:  

— Beţişoare cu vată.  

Curăţirea se face în general după baie pentru a curăţa apa şi excesul de secreţii (cerumen), sau 

resturi de lapte care se pot scurge din gură spre urechi atunci când copilul regurgitează sau varsă şi 

este culcat pe o parte.  

 

Paşi în curăţirea urechilor:  

1. Copilul se aşează pe o parte şi se fixează bine capul.  

2. Este de dorit ca mâinile celui care face această manevră să aibă un plan de susţinere pentru a 

putea controla mai bine mişcările care le face.  

3. Se ridică uşor pavilionul urechii pentru a întinde conductul auditiv.  

4. Beţişorul cu vată nu se introduce prea adânc, se curăţă doar excesul de cerumen, deoarece 

cerumenul are rol în protejarea timpanului.  

5. Se curăţă fiecare colţ şi în spatele urechii unde pot să apară secreţii mirositoare sau chiar cruste. 

Crustele se curăţă cu ajutorul unor comprese sterile îmbibate cu o cremă grasă. Aceste cruste apar de 

obicei la copiii alergici.  

 

Toaleta gurii (cavitatea bucală)  

 De obicei se inspectează gura deschisă a sugarului când acesta plânge, sau se poate apăsa 

uşor pe bărbie pentru a-l obliga să deschidă.  

Dacă mucoasa bucală este curată nu se face nimic.  

Dacă se observă depozite albicioase pe limbă, gingii sau pe zona obrajilor pe dinăuntru se fac 

următoarele proceduri:  

1. Persoana care îngrijeşte copilul se va spăla bine pe mâini.  

2. Pe arătătorul de la mâna dreaptă se înfăşoară o compresă sterilă.  

3. Se îmbibă compresa de pe deget cu glicerină simplă sau cu stamicină (nistatin).  

4. Se curăţă depozitele albicioase de pe limbă şi pereţii interni ai obrajilor cu acea compresă cu 

glicerină.  
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5. La sfârşit se picură câteva picături de glicerină cu stamicină în gura copilului, ele se vor duce în 

toată gura.  

 

Toaleta nasului.  

 Nasul copilului se controlează înainte de fiecare masă dacă prezintă mucozităţi care ar 

putea să-l împiedice la supt prin împiedicarea respiraţiei în timpul înghiţirii (deglutiţiei). De obicei 

se instilează câteva picături de ser fiziologic cu pipeta sau cu o seringă mică de 2 ml, se introduc 

câte 0,5 ml de ser fiziologic după care se închide gura copilului, apăsând uşor pe bărbie ca acesta sa 

poată trage secreţiile în gât (rinofaringe), după care acesta fie le înghite fie le scuipă. Serul fiziologic 

nu este iritant, are compoziţia lacrimilor şi spală nasul. Dacă rămân mucozităţi la nivelul orificiilor 

externe ale narinelor, acestea se extrag cu ajutorul unor beţişoare cu vată prin mişcări circulare 

înfăşurând mucozităţile în jurul beţişorului. Intervenţia se repetă la nivelul ambelor nări, verificând 

cu atenţie dacă a fost curăţită bine fiecare nară. Atunci când copilul este bolnav şi are multe secreţii 

la nivelul nasului acestea se pot aspira cu o pompiţă sau cu batista „bebeluşului" care este un 

aspirator special pentru sugari.  

 

Toaleta ombilicului (bontului ombilical) 

  In primele zile cordonul ombilical este gelatinos şi umed, apoi începe să se usuce şi cade 

singur în 3-5-7 zile. Mai nou, bontul ombilical nu se pansează ci, se lasă să se usuce la aer. La 

naştere cordonul ombilical se ligaturează strâns cu aţă sterilă sau se striveşte cu o clemă de plastic 

specială care rămâne acolo până când acesta va cădea.  

 Pentru prevenirea infectării bontului ombilical se recomandă ştergerea lui cu alcool alb sau 

betadină în fiecare zi până când acesta cade, iar scutecul de unică folosinţă se strânge în faţă (se 

îndoaie astfel încât marginea lui să nu atingă bontul), copilul poate fi îmbrăcat în cămaşă sau bluză 

pentru că ele permit trecerea aerului. Astfel el se usucă iar la limita cu pielea apare un şanţ de 

delimitare care face ca buricul să se detaşeze.  

 Cordonul care se usucă poate mirosi uşor, dar dacă se simte un miros putred aceasta poate 

fi un semn de început de infecţie, ea este însoţită cel mai des de roşeaţă, căldură, edem şi 

sensibilitate la baza cordonului, trebuie consultat doctorul imediat, pentru tratament de specialitate, 

care poate  

consta în dezinfecţie locală, nitratare cu nitrat de argint 5%, iar în cazuri extreme antibioterapie.  
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 Uneori după căderea bontului ombilical se pot vedea nişte ridicături (vasele ombilicale: 2 

artere şi o venă), care pot sângera. In ambele cazuri se recomandă ştergerea bontului ombilical cu 

alcool alb cu ajutorul unei comprese sterile şi apoi nitratarea cu nitrat de argint 5% strict pe zona 

fără tegument, apoi se acoperă cu o compresă sterilă. După nitratarea corectă a bontului ombilical se 

poate face baie generală.  

 Este important să menţionăm că nitratarea bontului ombilical trebuie efectuată de un cadru 

medical competent care ştie cât exact să nitrateze.  

 

Toaleta organelor genitale.  

 

 La fetiţe: de la naştere se poate observa o secreţie albicioasă, aderentă, grasă între labii, 

care în primele zile nu trebuie curăţată. În timp zona genitală se poate murdări cu materii fecale sau 

urină fapt care duce la posibile infecţii locale, sau chiar lipirea labiilor mici (coalescenţa de labii 

mici) cu risc de infecţii urinare şi vulvo-vaginale.  

Toaleta locală trebuie să se facă din faţă spre spate, niciodată invers pentru a evita introducerea de 

murdărie în vagin sau spre orificiul urinar riscând infecţia.  

Curăţirea se face cu beţişoare cu vată pe care se pune ceva gras (cremă grasă sau ulei pentru copii), 

se şterge până se detaşează secreţiile, apoi se spală cu apă simplă sau ser fiziologic.  

 

 La băieţei: la unii băieţi se poate observa mărirea de volum a scrotului, ea face parte din 

criza genitală a nou-născutului, se datorează unui exces de hormoni de la mamă şi este reprezentată 

de un lichid în jurul testiculelor (hidrocel), se va remite în timp singur, nu este o boală.  

Cel mai frecvent la băieţei la nivelul prepuţului se găseşte un inel fibros care împiedică decalotarea, 

se recomandă ca la baia copilului să se facă o decalotare uşoară progresivă şi să se cureţe secreţiile 

fără a brusca şi leza local.  

Atât la băieţi cât şi la fete după naştere se poate observa tumefierea (umflarea şi întărirea sânilor) 

glandelor mamare, nu este o boală şi nu necesită tratament decât dacă se înroşesc. Aceste 

manifestări fac parte din cadrul crizei genitale (hormonale a nou-născutului). La nivelul glandelor 

mamare putem găsi lapte la copil, iar sânii se umflă. Nu este indicat să stoarcem sânii şi să 

exprimăm laptele, existând riscul de strivire şi suprainfecţie, de obicei cu stafilococ, care poate 

merge până la abces de  
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glandă mamară, care se poate vindeca după incizie, drenaj şi antibioterapie. Tot în cadrul crizei 

genitale, la fetiţe putem observa o secreţie gelatinoasă la nivelul vaginului sau chiar pseudomenstră 

(scurgere sanghinolentă).  

 

Baia generală a copilului.  

Materiale necesare:  

— Cădiţă foarte curată, dezinfectată  

— Un prosop mic, mănuşă de baie sau un burete  

— Săpun lichid sau solid pentru copii, şampon pentru copii  

— Termometru de baie  

— Prosoape mari  

— Ulei pentru copii sau cremă pentru copii  

— Beţişoare de vată pentru curăţirea urechilor şi nasului  

— Tampoane de vată sau comprese sterile şi alcool alb pentru buric,  

dacă este necesar  

— Scutece şi hăinuţe curate.  

 Copilul trebuie îmbăiat zilnic la aceeaşi oră, eventual între orele 19-21, înainte de 

penultima masă de seară. Baia zilnică reprezintă un ritual pentru părinţi şi copil, prilej de intimitate 

şi de formare a unor obiceiuri sănătoase de curăţenie, ordine, ritm al programului zilnic.  

Toate cele necesare pentru baia copilului se pregătesc din timp.  

Temperatura din camera în care se va face baia trebuie să fie în jur de 24-25°C.  

 Temperatura apei trebuie să fie de 38-39°C, adică nici rece şi nici prea caldă.  

Apa de limpezit trebuie să fie totdeauna cu 1-2°C mai rece decât apa de baie, pentru a înviora 

copilul şi a fi apt să sugă după baie. Înainte de începerea băii se scoate scutecul şi se curăţă bine 

fundul şi  

se înveleşte cu un prosop.  

 Toate manevrele trebuie efectuate cu multă blândeţe şi siguranţă cu mâini calde şi sigure, 

copilul nu trebuie să plângă la prima baie căci poate păstra o amintire neplăcută în legătură cu 

aceasta şi va plânge mereu la baie.  

 Săpunul se poate aplica direct pe pielea copilului sau prin intermediul unor mănuşi de 

prosop, bureţei sau a unui prosopel mic.  
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Cum trebuie îmbăiat copilul? 

1. Se verifică temperatura apei cu termometrul de baie, în lipsa unui termometru se încearcă apa cu 

cotul sau cu faţa internă a încheieturii mâinii.  

2. Cădiţa se aşează într-o poziţie stabilă şi comodă pentru cel care va face baie copilului.  

3. Celor mai mulţi sugari nu le place să rămână descoperiţi astfel că se va dezbrăca mai întâi partea 

de sus a corpului, restul se înveleşte într-un prosop.  

4. Nivelul apei în cadă trebuie să fie ridicat încât copilul să fie mereu acoperit de apă. Copilul se va 

introduce în cădiţă cu faţa în sus şi se va sprijini pe fese, membrele inferioare şi mâinile adultului 

care îi face baie.  

5. Se începe cu spălarea feţei, mai ales în spatele urechilor şi la cutele gâtului.  

6. Capul se spală cu câteva picături de şampon pentru copii, se masează uşor scalpul (pielea 

acoperită cu păr).  

7. Pentru spălarea corpului, la început copilul se prinde cu mâna stângă de braţul stâng al copilului 

astfel încât ceafa şi capul să se sprijine pe antebraţ. Cu mâna dreaptă se spală faţa anterioară a 

corpului copilului începând cu faţa, gâtul, membrele superioare, trunchiul, organele genitale, 

membrele inferioare.  

8. Apoi copilul se întoarce cu faţa în jos fiind susţinut de mâna stângă, bărbia şi trunchiul trebuie 

susţinute de antebraţul celui care spală copilul. Se săpuneşte spatele copilului, membrele superioare, 

fesele, pliul dintre fese şi membrele inferioare, apoi se limpezeşte.  

9. La final se limpezeşte copilul în totalitate pentru eliminarea urmelor de săpun, apa pentru 

limpezire trebuie să fie puţin mai rece cu 1-2° decât cea în care a fost spălat.  

10. După ce a fost scos din cadă copilul se usucă într-un prosop cald prin tamponare, se şterge în 

toate plicile, inclusiv între degete, apoi se înlătură prosopul ud şi se înveleşte copilul cu un prosop 

cald şi uscat.  

După baie se face toaleta ochilor, nasului, urechilor, bontului ombilical, organe genitale, copilul se 

dezveleşte parţial, doar în regiunea unde avem nevoie pentru a nu-l răci şi a-i crea disconfort.  

 Capul copilului poate fi uscat prin ştergere dacă acesta are păr foarte puţin sau poate fi 

uscat cu uscătorul de păr dacă copilul are mai mult păr, temperatura trebuie să fie moderată, mişcând 

tot timpul sursa de căldură în jurul capului copilului pentru a nu risca să-l supraîncălzim sau arde. 

Această manevră este foarte agreată de nou-născut şi de sugarul mic.  
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Apoi după terminarea toaletei copilului se poate face un masaj scurt cu ulei pentru copii sau ulei de 

măsline.  

 Se începe cu ungerea feţei, după ureche, gât, torace, membre superioare, abdomen, 

membre inferioare şi tălpi, apoi se întoarce copilul şi se unge pe ceafă, spate, membre superioare, 

fese, membre inferioare. Masajul se face de sus în jos începând cu capul, gâtul, membre superioare, 

faţa  

anterioară a corpului, masaj în sensul acelor de ceasornic la nivelul abdomenului (ajută la eliminarea 

gazelor, scaunelor şi reduce colicile). Masajul se continuă tot de sus în jos pe faţa posterioară a 

corpului, masând uşor muşchii umerilor, zonele paravertebrale, fese, membre inferioare.  

Masajul trebuie să dureze doar câteva minute pentru a nu obosi copilul, fără să uităm faptul că după 

baie el trebuie să fie apt să sugă.  

Masajul trebuie să se facă uşor cu mâini calde, sigure astfel încât copilului să-i facă plăcere pentru a 

putea continua zilnic aceste manevre.  

 La sfârşit copilul se îmbracă în hăinuţe curate şi calde, şi va fi pus la biberon. Nu este 

nevoie de căciuliţe şi nici de supraîmbrăcare, deoarece copilul nu trebuie să transpire după baie, 

pentru a evita riscul răcelilor.  

 

CAPITOLUL 7 

ALIMENTAŢIA COPILULUI 

Copilul nu este un adult în miniatură şi nu trebuie tratat ca atare! Aceasta este prima regula 

în îngrijirea celor mici. Felul în care-ţi hrăneşti copilul în primul an de viaţă are o importanţă 

covârşitoare asupra dezvoltării lui ulterioare. Aşadar, ai grijă ce-i dai să mănânce ca să ai un copil 

sănătos! Necesităţile copilului sănătos, ca şi ale celui bolnav diferă în funcţie de vârsta, gradul de 

dezvoltare şi de eventualele aspecte patologice. 

Şi acum.. despre alimentaţie 

Creşterea normalaă a unui copil este influenţată în mod esential de alimentaţie încă din 

timpul vieţii intrauterine.  
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Alimentaţia sugarului poate fi naturala (exclusiv la san), artificiala (lapte praf) sau mixta 

(lapte de mama si lapte praf) in primele 4-6 luni de viata. Ulterior, alimentatia sugarului trebuie sa 

fie diversificata prin introducerea progresiva a alimentelor nelactate ce vor inlocui treptat initial 

unele/apoi toate mese de lapte. 

I. Alimentaţia mixtă 

Alimentaţia mixtă este modul de alimentaţie al unor sugari, cărora pentru completarea 

aportului insuficient de lapte matern, li se administrează suplimentar un preparat sau un produs 

dietetic folosit în cadrul alimentaţiei artificiale. 

O mamă trebuie "sa se mulgă" din mai multe motive, printre care: 

• Pentru a asigura mesele copilului atunci când el nu poate suge sau în perioada în care trebuie 

să fie plecată de acasă.  

Cum se păstrează laptele colectat? 

Laptele muls şi colectat se poate păstra, în condiţii foarte igienice, astfel: 

- La frigider până la 12 ore; 

- În congelator (—30°C) aproximativ 3 luni; 

 

NU UITAŢI: 

- Cu cât perioada de stocare este mai mare, cu atât laptele îşi pierde conţinutul nutritiv şi 

imunologic. 

- Aspectul laptelui se poate schimba după conservare, deoarece deseori componentele se 

separă. 

-  Imediat după muls închideţi recipientul şi puneţi-i o etichetă cu data colectării. 

- Folosiţi întâi laptele cel mai vechi. 

- Nu încălziţi laptele la foc sau microunde deoarece astfel îi distrugeţi unele componente. 

Cel mai bine se încalzeşte laptele la bain-marie (introduceţi recipientul cu lapte într-un vas cu apă 

caldă). 

- Colectând şi stocând corect laptele, puteţi fi sigură că sugarul dumneavoastră se va bucura 

de avantajele acestuia chiar şi atunci când nu-l puteţi alăpta. 

 

II. Alimentaţia cu lapte de vacă sau formule obţinute din lapte de vacă (= Alimentaţie 

artificială) 
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În secolele trecute, atunci când copilul nu putea primi laptele propriei mame, el era hrănit de 

o altă femeie (doica) sau cu lapte de vacă. 

 

LAPTELE DE VACĂ INTEGRAL, de la "sursă" sau din comerţ, NU ESTE 

RECOMANDAT PENTRU ALIMENTAŢIA UNUI COPIL ÎN PRIMUL AN DE VIAŢĂ!  

 

Dezavantajele laptelui de vacă integral: 

a. Conţinutul scăzut de fier  

b.  Conţinut crescut de calciu şi cazeină – inhibă absorbţia fierului din surse vegetale (non-

heminic) 

c. Conţinut crescut de proteine şi săruri minerale - determină creşterea încărcăturii osmotice la 

nivel renal (creşte densitatea urinară). Este cunoscută una dintre particularităţile rinichilor la nou-

născut şi sugar - capacitatea redusă de concentrare a urinii; în condiţiile de aport lichidian insuficient 

sau pierderi lichidiene extrarenale crescute, sugarul are risc crescut de deshidratare severă! 

Cu toate acestea, din motive economice, multe familii recurg la laptele de vaca drept unică sursă 

de lapte în alimentaţia sugarului. Pentru a preveni instalarea anemiei feriprive, aceşti copii ar trebui 

să primească, compensatoriu, un supliment de fier. 

 

Formulele de lapte praf 

In secolul XX. din cauza multiplelor dezavantaje ale laptelui de vacă integral, pentru a 

asigura hranirea  nou-născuţilor şi sugarilor ale căror mame nu pot, din diferite motive, sau nu vor să 

alăpteze, iniţial s-a modificat laptele de vacă - diluare (pentru a-i reduce încărcătura osmotică), 

zaharare (pentru a-i creşte aportul caloric) şi acidulare (pentru a-1 face mai uşor digerabil - prin 

fragmentarea moleculelor de cazeină). 

Ulterior au fost produse primele formule de lapte praf. 

Toate eforturile producătorilor sunt orientate către obţinerea unor preparate cât mai aproape 

de laptele matern (care rămâne 'standardul de aur"). 

Indiferent de cât de sofisticate, nici o formulă nu reuşeşte, până în prezent, să imite perfect 

calităţile laptelui matern!!! 

 

Tipuri de formule: 
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1. Pentru copii sănătoşi: 

•  Formule de început - de la naştere până la vârsta de 4-6 luni (Humana 1. NAN 1, MILUMIL 1 

-de la 4 luni, Novalac 1, etc) 

• Formule de continuare - de la 4 - 6 luni până ia 1 an (Humana 2, MILUMIL 2  cu prebiotice, 

MILUMIL,3 - de la 8 luni, NAN 2, Lactogen 2 cu prebiotice, Novalac 2, Töpfer 2) « Formule 

"junior" - de Ia 1 la 3 ani (Nestle Junior). 

 

2. Pentru prematuri - (Aptamil, Humana Pre, Humana O I , PreNAN cu LC-PUFA, Similac 

Special Care, Topfer PreLactana etc); fortifianţi de lapte matern (Aptamil FMS, FM 85); 

Hipoalergenice - hidrolizate proteice ( Humana IIA 1, Humana HA2, Milumil HA 1, 

Milumil I!A2, NAN HAI, NAN HA2, Novalac HAI, Novalac HA2) 

Pentru copii cu enterocolilă — hipo- (Milupa HN25) sau delactozate (NAN fără lactoză, 

Humana HN, Novalac AD). 

Pentru copii cu alergie la proteinele laptelui de vacă sau cu malabsorbţie (convalescenţi după 

enterocolită necrozantă steatoree - formule din soia (Humana SL, Isornil, Milupa SOM);  

Pentru copii cu reflux gastro-esofagian - Humana AR , Novalac AR. Novalac AR2. 

 

Compoziţia comparativă în anumite substanţe nutritive a laptelui matern (LM) vs laptele de vaca 

(LV) 

Lapte Proteine Giucide Lipide Ca Fe Vit 

L.M. 

+ 

Seroprot. 

(Lapte 

albuminos) 

++ 

Lactoza 

Oligozaharide 

Glicopeptide 

++ 

Nesaturate 
Ca/P = 2 

++ 

abs ↑ 

K ↓ 

B↓ 

L.V. 

+++ 

Cazeine (Lapte 

cazeinos) 

+ 
++ 

Saturate 
Ca/P = 1 

++ 

abs ↓ 
C↓ D↓ 

 

Compoziţia comparativă în anumite substanţe nutritive a laptelui matern vs formule (la 100 ml 

produs) 
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Lapte 

matern 

Formule de 

început 

Formule pentru 

prematuri 

Formule de 

continuare 

Calorii (kcal) 67 67-74 69-80 67-80 

Proteine (g) 1,2 1,23-1,73 1,4-2,4 1,51 -2,1 

Glucide (g) 7,37 7,4 - 8,9 7,5 - 8,6 7,3 -11 

Lipide (g) 3,8 3,1-3,7 3,7-4,4 3-3,8 

Acizi graşi saturaţi (% 

din lipide) 
40-50    

TG cu lanţ mediu (%)   25-30  

 

Formulele de lapte praf nu conţin colesterol - element deosebit de important pentru 

alcătuirea membranelor celulare şi, între altele, pentru procesul de mielinizare! 

În ultimii ani s-au continuat eforturile de a îmbogăţi formulele de lapte praf în scopul 

apropierii de laptele matern: 

Aminoacizi (taurina.Carnitina); 

PUFA: acizi graşi polinesaturaţi sintetizaţi din acid linoleic şi acid linolenic (ώ3) 

• Milupan: amestec de acizi graşi polinesaturaţi şi vitamine liposolubile; 

• Prebiotice: oligozaharide stimulatoare ale florei intestinale saprofite, de apărare; 

• Probiotice: microorganisme "de echilibru", în formulele de continuare. 

 Obiecte necesare în alimentaţia artificială 

 Pentru alimentaţia artificială a sugarului îngrijit în familie avem nevoie de : 

- Biberoane - recipiente de sticlă sau material special rezistent la fierbere, prevăzute cu gradaţii din 

10 în 10 ml şi un dispozitiv special de înşurubare pentru fixarea tetinei sau capacului. Sunt necesare 

un nr. de 6 până la 10 bucăţi.      

- Tetinele - confecţionate din cauciuc, material plastic sau silicon prevăzute cu orificii. 

- Un vas emailat cu capacitatea de 3 - 4 l, pentru fierberea şi păstrarea biberoanelor şi un altul de 1 - 

2 l pentru sterilizarea şi păstrarea tetinelor şi suzetelor. 

- 1 - 2 perii pentru spălarea biberoanelor 
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 Mai sunt necesare: 1 termos, 1 - 2 linguriţe, o cratiţă cu pereţi dubli pentru fierberea laptelui 

de vacă, tifon curat pentru acoperirea vaselor obiectelor sterile  şi multe altele în funcţie de 

posibilităţile familiei.  

 

  

 Câteva obiecte necesare pentru alimentaţia 

sugarului: biberoane, tetine, capace pentru biberoane, 

cuţit, linguriţă, pâlnie, perie pentru sticlă, recipient gradat 

Spălarea biberonului 

Cum se pregăteşte biberonul, cum se prepară 

laptele?  

 Îgrijirea şi mânuirea corectă a biberonului şi 

tetinei constituie condiţii de bază pentru păstrarea igienei 

alimentaţiei şi evitarea îmbolnăvirii.  

 Pregătirea biberoanelor va avea două etape: mai 

întâi sterilizarea biberoanelor, tetinelor, a tot ce vine în 

contact cu laptele, apoi prepararea laptelui.  

 Nu uitaţi: spălaţi-vă bine pe mâini cu apă şi săpun 

înainte de orice manevră legată de prepararea biberonului!  

 Îniţial totul se spală: biberoanele - se freacă, se perie în interior cu apă caldă şi detergent 

special , se clătesc de 2-3 ori; tetinele se întorc, se spală, se verifică orificiul.   

 Sterilizarea se poate face:  
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La cald – în vasul emailat se pun biberoanele curate şi umplute cu apa rece (goale plutesc şi 

se pot sparge), tetinele, capacele şi apa rece până peste biberoane. După ce apa a dat în clocot, se 

continuă fierberea încă 20 min. Se opreşte focul şi se lasă vasul aşa acoperit cu un tifon sau capac. In 

acest fel avem biberoane sterile toată ziua şi vom utiliza pe masură ce avem nevoie.  

 Sterilizarea la rece (chimica) metoda mai rar folosită. 

 Alimentaţia se fixează în funcţie de reacţiile individuale, de starea de sănătate a sugarului şi 

de standardul de viaţă al familiei. 

 Dacă se optează pentru laptele de vacă (din ce în ce mai rar) acesta va fi sterilizat, diluat şi 

zaharat. Sterilizarea constă în fierberea lui (chiar daca este pasteurizat) la 100 C (nu cînd se umflă) 

timp de 5 min. După fierbere se răceşte brusc (se pune vasul cu lapte în chiuvetă cu apă rece) şi se 

păstrează la frigider 24 de ore. Diluarea se face prin adaos de apa fiartă şi răcită având scop scăderea 

cantităţii de proteine şi săruri minerale. Indulcirea se face datorită cantităţii mici de hidrocarbonate 

(şi datorită diluării) prin adaugarea de 5% zahar (1 lgt. la 100gr/lapte care se fierbe odată cu el). 

 Dacă se preferă produsele industriale de lapte (cele adaptate sau parţial adaptate) se va face 

la indicaţia medicului, în funcţie de vârsta şi greutate. Se va respeta modul de preparare (referitor la 

concentraţie) în funcţie de firma producătoare şi cantitatea de lapte/masa. Lichidul de diluţie poate 

fi: apa de la reţea fiartă în prealabil sau apa plata uşor mineralizată încalzită (apa plata nu se fierbe). 

 Cum se prepară laptele ?  

 Persoana care prepară lapte se spală pe mâini şi se şterge cu un prosop curat. Se ia biberonul 

din cratiţă, se goleşte apa, se adaugă lichidul de diluţie încălzit la 40 C până la gradaţia 

corespunzătoare pentru masa respectivă, se adaugă măsurile de lapte corespunzatoare lichidului de 

diluţie. Se agita bine pentru a nu se forma cocoloaşe. Se verifică temperatura, vărsând câteva 

picături de lapte pe partea interioară a inchieturii mâinii.   

 

 Tehnica alimentaţiei cu biberonul 
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 În momentul alimentaţiei, sugarul trebuie să fie în stare de veghe, liniştit. Persoana care 

alimentează se instalează comod pe un scaun cu spătar având sugarul în braţe, cu capul în unghiul 

format de braţ şi antebraţ . In timpul intregii durate a suptului, biberonul trebuie ăa fie astfel înclinat 

pentru ca gâtul biberonului şi al tetinei să fie pline cu lapte, fără aer. Un supt durează în mod 

obişnuit 10 - 20 min. După supt sugarul va fi ţinut în poziţie verticală  pentru a elimina aerul înghiţit. 

După ce elimină aerul, sugarul va fi culcat în pat pe partea dreaptă (se poate şi pe burtă dar numai 

sub supraveghere). Laptele rămas în biberon se aruncă şi se spală materialele folosite. 

 

Criterii pentru stabilirea raţiei alimentare a sugarilor 

A. Vârsta: 

-  1 lună → 7 supturi a 80 – 100 ml/masă 

-  2 luni → 7 supturi a 110 – 130 ml/masă 

-  3 – 4 luni → 6 supturi a 130 – 150 ml/masă 

-  5 – 6 luni → 3 supturi a 150 – 180 ml/masă 

-  6 – 8 luni → 3 supturi a 200 – 220 ml/masă 

-  8 – 12 luni → 1 – 2  supturi a 220 – 250 ml/masă 

 

 Formula lui Scarin 

 Sugarul de 8 săptămîni primeşte 800 ml lapte în 24 de ore.  

 Pentru fiecare săptămână în minus se scad 50 de ml şi pentru fiecare lună în plus se adaugă 

50 ml, fără a depăşi 1000 ml/zi.  

 B. Suprafaţa cutanată 

- Sugarul are nevoie zilnic de 15 calorii/dm2, la care se adaugă 50 calorii la totalul obţinut 

(pentru creştere) 

 Formula lui Lassablière pt. suprafaţa cutanată: 

 Suprafaţa cutanată = T2 x 0,92  (T = talia în cm) 
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 C. Nevoile calorice 

 În primul trimestru → 110 – 120 calorii/kg corp/zi sau 150 – 200 ml lapte/kg corp / zi (1 L 

lapte matern = 680 – 700 calorii) 

 D. Greutatea sugarului 

 a) Formula lui Heubner:  

 - săpt. 2 – 6 de viaţă → raţia de lapte de mamă = 1/5 din greutatea sugarului 

 - 6 săpt – 4 luni → raţia de lapte = 1/6 din 

greutatea sugarului 

 - 4 – 6 luni → raţia de lapte = 1/7 din greutatea 

sugarului 

 

III. Alimentaţia complementară 

(diversificată) 

 

Principiile diversificării alimentaţiei — 

introducerii de alimente solide / semisolide: 

1. Se începe la vârsta de 5,5 - 6 luni (= recomandarea OMS. Unii autori recomandă chiar la 4 

luni, la sugarii alimentaţi cu formule de lapte praf). 

2. Se începe în condiţii de deplină sănătate. 

3. Fiecare aliment nou se introduce treptat, în cantităţi progresiv crescânde - de la 1 linguriţă, 

până la înlocuirea unei mese de sân sau lapte praf. 

4. Intotdeauna se introduce un singur aliment nou, următorul fiind introdus după 3-4 zile de la 

precedentul (cu condiţia ca acesta să fie bine tolerat). 

5. Dacă sugarul refuză un anumit aliment, nu se impune cu forţa, se renunţă temporar, urmând 

a se face o nouă încercare, peste 7-10 zile. 
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6. Alimentele solide sau semisolide se administrează cu linguriţa (este bine să se evite 

administrarea cu biberonul şi, mai ales, sugarul să nu adoarmă cu biberonul în gură - risc de carii 

dentare, chiar la dinţii care încă nu au erupt şi de bronho-aspiraţie). 

7. Nu se adaugă sare sau zahăr la prepararea alimentelor solide administrate sugarilor - cei care 

au predispoziţie genetică de hipertensiune arteriala sau diabet zaharat, au risc crescut de a face boala 

dacă la vârsta de sugar şi copil mic au avut dietă bogată în sare, respectiv zahăr. NB: Papilele 

gustative ale unui sugar sunt insuficient dezvoltate, motiv pentru care el tolerează foarte bine 

alimente care unui adult îi pot părea fade, fără gust sau chiar cu gust neplăcut! De aceea, părinţii nu 

trebuie să aleagă sau să prepare alimentele pentru sugari după gustul lor de adult! 

Diversificarea alimentaţiei se face sub atenta supraveghere a medicului de familie şi 

presupune introducerea treptată, de la vârsta de 6 luni, a alimentelor semisolide şi solide, iniţial 

pasate: 

• la început supe de legume (ceapă şi albitură care se scot din vas la sfârşitul preparării, cartof, 

morcov, dovlecel, ardei gras, etc), 

• ulterior carne fiartă mixată (pui, viţel şi, de la vârsta de 8 luni, peşte alb - şalău, crap); 

aceasta poate fi servită copilului alternativ cu ficatul de pui şi cu gălbenuşul de ou, în asociere cu 

piure-ul de legume. 

• fructe (citrice, piersici, caise, mere - crude sau coapte, şi de la vârsta de 8 luni şi banană, etc - 

iniţial sucuri şi apoi şi pulpa acestora pasată); se pot administra iniţial între mese şi apoi ca masă de 

sine stătătoare; 

• cereale (fară gluten, ex. orez, porumb şi, de la vârsta de 8 luni, cu gluten, ex. grâu, orz, ovăz 

etc) - preparate cu lapte matern sau praf sau cu iaurt natural sau brânză de vaci; pentru a preveni 

obezitatea, este bine ca sugarul să nu primească cereale în exces (de regulă sunt suficiente 1 - 

maximum 2 mese pe zi, una dintre ele seara, pentru a asigura saţietatea pe durata nopţii). 

• laptele - matern sau praf, continuă să fie important în alimentaţia sugarului. 

Până la vârsta de 1 an trebuie să se evite alimente precum: albuşul de ou, căpşunile, ciocolata 

- toate cu risc crescut de alergii alimentare, mezelurile, alimentele care conţin conservanţi, coloranţi 

artificiali şi aditivi alimentari tip E-uri, sucuri tip Cola. 

Excesul de calorii (sucuri şi alimente dulci) şi grăsimi creşte riscul de obezitate - problemă care 

este cu atât mai greu de rezolvat, cu cât se instalează mai precoce în viaţă. Modelele de 

alimentaţie dobândite încă de la vârsta de sugar sunt continuate şi în copilărie, cu potenţiale 
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efecte nedorite asupra indivudului, dar şi asupra generaţiei următoare, prin perpetuarea 

practicilor alimentare învăţate/experimentate în copilărie! Tehnica trecerii de la alimentaţia cu 

linguriţa se învăţa treptat atât de îngrijitor (bona) cât şi de copil una dintre greşelile cele mai 

comune este urmatoarea: prelungirea administrării alimentelor cu biberonul, chiar după 

diversificare şi chiar dupa vârsta de 1 an, când mesele de lapte continuă să fie administrate 

"tradiţional" tot cu tetina. 

Tot timpul mesei, bona trebuie să se afle în interacţiune cu copilul, să menţină contactul ochi in 

ochi. In jurul vârstei de un an copilul începe să aibă manifestări de autonomie, de exemplu 

doreşte să mănânce singur.  

Acceptarea acestor tendinţe stimulează iniţiativa şi obţinerea unei experienţe personale, elemente 

esenţiale pentru dezvoltarea cognitivă a copilului. Primele încercări de autoalimentare vor fi 

stângace, locul mesei nu va avea un aspect tocmai curat! In cazul acesta nu trebuie să vă enervaţi. 

Trebuie să vă înarmaţi cu multă răbdare. Trebuie să aveţi grijă la fiecare gest pe care-l face, 

pentru că, din neatenţie, se poate lovi cu linguriţa sau celelalte obiecte aflate pe masă. Primele 

gesturi pe care le face copilul nu sunt acceptate de cei din jur (ia mâncarea cu mâna din farfurie 

şi apoi o duce la gură). Ulterior, cu tact, se poate obţine educarea copilului în spiritul unui 

comportament acceptabil social. 

Interactiunea din timpul orelor de masă, pentru copilul mai mare de 18 luni, poate fi folosită ca 

prilej de educare şi învăţare. Administrarea forţată de alimente este cauza anorexiei psihogene 

(copiilor li se induce psihic repulsia faţă de mâncare), atât de frecventa în familiile cu copii 

hiperprotejati.  

 Masa trebuie să rămână o experienţă plăcută pentru toata lumea. Ea va fi permanent 

utilizată ca prilej educaţional şi pentru deprinderea regulilor de comportare în societate. 

 Pentru a veni cu o concluzie, vă recomand, să începeţi totul, cu foarte mult calm, cu 

încurajarea copilului şi să nu fiţi dezamăgite, atunci când observaţi că "elevul" dumneavoastră, 

aruncă mâncarea pe jos, sau nu duce linguriţa cu mâncare la gură, ci la cap, sau îşi murdăreşte 

hăinuţele.  

 Orice gest pe care-l faceţi, atunci când "initiaţi" alimentarea cu ajutorul linguriţei, trebuie 

sa fie ajutat de un zambet şi de o vorbă de încurajare, precum " bravo puiul meu", chiar dacă 

greşeşte. In fond, nimeni nu a ştiu să mănânce corect de la început. Orice lucru nou se învaţă. La 

unii copii mai greu, la alţii mai usor, până la urmă se va atinge şi ţelul propus.  
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 IV. Alimentaţia de la 1 – 6 ani 

 La această vârstă, alimentaţia se apropie de cea adultului, trebuind să fie variată şi 

echilibrată, respectându-se principiile generale ale diversificării alimentaţiei. Uneori nu mai este 

nevoie să se gătească separat.  

Necesarul zilnic recomandat pentru macronutrienţi la sugarul şi copilul sănătos (RDA / AI / 

AMDR) 

a. RDA = reccomended daily allowance – acoperă necesarul a 97 – 98% dintre indivizii din 

grup; 

b. AI = adequate intake – aportul mediu la indivizii din grup 

c. AMDR = acceptable macronutrient distribution range – limite acceptabile de aport asociate 

cu risc scăzut de boli cronice 

 sugari 1-3 ani 4-13 ani 14 -18 ani 

Lichide (ml) 150- 180 (/kg) 1500- 1800 (/m2) 
1500 - 1800 

(/m2) 

1500- 1800 

(/m2) 

Calorii (kcal) 

120 / kg (prematuri) 

100/kg(0-4 luni) 

80 / kg (4 - 12 luni) 

1000 1700 - 2100 2400 - 3200 

Proteine (g/kg) (40% 

din total calorii) 
1,5 1,1 0,95 0,85 

Glucide (g) 

(maximum 25% din 

total calorii) 

60b (0-6 luni) 

95b (6-12 luni) 

130a 

45 – 65c 

130a 

45 - 65c 

130a 

45-65c 

Lipide (g) 

(maximum 35% din 

total calorii) 

30b 30-40 c 25 - 35 c 25 - 35c 

Na (mEq) (mg) 
3-4 (/kg) 

200a 
30-40 (/m2) 400a 

30-40 (/m2) 

400a 

30-40 (/m2) 

400a 
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K (mEq/kg) (mg) 
2-3 

700 
20-30 (/m2) 1200 

20-30 (/m2) 

1200 

20 - 30 (/m2) 

1200 

Ca (mg) 100 (/kg) 1000 1000 1000 

Fe (mg) 10a 10a 10a 15 

Vitamina C (mg) 35 45 45 45 

Vitamina D (UI) 
400- 600 (nn la termen) 

1000- 1500 (prematur) 
400 - 600 400 - 600 500- 1000 

 

Aşa cum reiese şi din tabelul de mai sus, aportul caloric proporţional cu greutatea scade 

odată cu vârsta. Din totalul zilnic de calorii, proteinele acoperă aproximativ 40%, glucidele 25% şi 

lipidele 35%. 

Aportul proteic trebuie să conţină cantităţi adecvate de proteine de origine animală - natura a 

creat specia umană ca animal omnivor. Decizia de a deveni vegetarian trebuie să aparţină individului 

ajuns la vârsta adultă, în deplină cunoştinţă a avantajelor şi dezavantajelor unei astfel de diete, copiii 

au nevoie de alimente de origine animală, care le asigură o creştere şi dezvoltare optimă. 

În ceea ce priveşte aportul de glucide, este bine să se evite abuzul — rămâne valabilă 

recomandarea de a nu îndulci alimentele preparate în mediul casnic şi, la copilul preşcolar şi mare, 

este bine sâ se evite gustările bogate în dulciuri (mai ales rafinate). 

Sugarii şi copiii au nevoie de lipide, atât nesaturate (de origine vegetală — ulei de măsline, 

floarea soarelui, porumb sau palmier), cât şi saturate, inclusiv colesterol (pentru sinteza 

membranelor celulare, în toate organele şi sistemele şi mai aîes la nivelul SNC). Se recomandă a se 

evita orice alimente sărace în colesterol (evident fără a se abuza de cele bogate în colesterol) — un 

principiu universal valabil în ceea ce priveşte alimentaţia la specia umană este MODERAŢIA!!! 

Alte componente importante ale dietei unui copil sănătos (pe lângă aportul de macronutiienţi 

ca proteinele, glucidele şi lipidele) sunt oligoelementele - în special fier cu rol important în multe 

procese fiziologice implicate în creştere şi dezvoltare, în afara alimentelor care reprezintă o sursă 

naturală de fier, incidenţa crescută a anemiei feriprive, problemă serioasă de sănătate publică, a 

determinat fortifierea unora dintre aceste alimente (ex. unele formule de lapte praf, faina de cereale - 

de grâu folosită în producerea pâinii, aliment de bază în multe ţări). 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre aportul de vitamina D — la sursele naturale se adaugă 

aportul din fortifierea formulelor de lapte praf sau suplimentele medicamentoase, toate acestea 
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asigurând profilaxia rahitismului (cu populaţie ţintă, mai vulnerabilă, reprezentată de categoriile cu 

necesar crescut - sugari, copiii < 7 ani, adolescenţi, precum şi gravide şi femei care alăptează sau 

vârstnici). 

Vitaminele şi sărurile minerale sunt componente importante ale dietei copilului şi 

principalele surse sunt reprezentate de fructe şi legume proaspete, dar şi unele alimente de origine 

animală (ficatul şi uleiul de peşte pentru vitamina D etc). 

Un alt aspect important în alimentaţia copiilor sănătoşi îi reprezintă tendinţa crescândă de 

înlocuire a alimentaţiei tradiţionale (cu produse naturale proaspete sau prelucrate, clar fără 

adausuri), cu "civilizaţia fast-food" sau „couch – potato” (= canapea şi chips-uri) care a fost impusă 

de modelul american de alimentaţie şi viaţă; ea presupune o dietă bogată în alimente de tip „fast-

fbod" şi sedentarism. Principalul efect al acesteia îl reprezintă creşterea alarmantă a incidenţei 

obezităţii, cu toate consecinţele- sale nefaste. în SUA, incidenţa obezităţii atinge 30% la adolescenţi! 

O altă caracteristică negativă a alimentaţiei moderne o reprezintă diferitele modificaţi ale 

plantelor (unele obţinute prin inginerie genetică pentru a fi mai rezistente la boli şi dăunători şi 

tratate cu fertilizanţi chimici pentru a da randament crescut şi cu insecticide pentru a combate 

dăunătorii) şi ale  animalelor (administrarea de suplimente nutritive şi, mai grav, de hormoni 

anabolizanţi, pentru a creşte producţia de carne si lapte. Toate produsele obţinute pe aceste căi nu 

sunt recomandate în alimentaţia sugarilor şi copiilor. 

Alte „invenţii" precum îndulcitorii artificial, aditivii şi coloranţii alimentari - dezvoltate şi 

incorporate diferitelor alimente pentru a le îmbunătăţi" calităţile organoleptice, sunt interzise în 

 alimentaţia sugarilor şi copiilor. De la vârsta de 2 ani, copilul va fi aşezat pe un scaun special şi va 

lua masa împreună cu părinţii. După 4 ani trebuie să utilizeze corect linguriţa şi furculiţa, iar după 7 

ani trebuie să ştie să folosesască şi cuţitul. Pentru orice perioadă de vârsta, este de dorit să existe cel 

puţin o masă pe zi când familia mănâncă reunită, prilej de cunoaştere şi interacţiune reciprocă. 

 

 V. Alimentaţia şcolarului 

 În această perioadă  organismul copilului esta într-o continuă creştere activă şi într-o 

continuă transformare biologică şi psihică, prin intervenţia factorilor neuroendocrini în plină 

activitate. La vârsta şcolară, pregătirea şi prezentarea alimentelor au un rol deosebit în excitarea 

sucurilor digestive şi creşterea apetitului copilului. Masa de dimineata este obligatorie (mulţi au 
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tendinţa de suprimare) şi trebuie să fie consistentă. Copilul nehrănit este nervos şi puterea de 

concentraţie şi atenţie scazută. 

VI. Alimentaţia la vârsta pubertăţii 

La vârsta pubertăţtii organismul suferă transformări radicale neuroendocrine, cu răsunet atât 

asupra dezvoltării fizice, cât şi asupra psihicului. Nevoile energetice ale organismului cresc foarte 

mult fiind necesare 3100-3600 cal/zi la băieţi şi 2300-2500 cal/zi la fete. Mulţi adolescenţi adoptă 

obiceiuri dăunatoare pentru organism (cura de slabire, abuzul de dulciuri, consum de cafea si 

alcool). Tot acum, adolescenţii au o tendinţă de totală independenţă şi se supun greu anumitor reguli 

alimentare. 

 

CAPITOLUL 8 

 

CREAREA CONTEXTULUI COTIDIAN DE STABILITATE EMOȚIONALĂ ȘI REGIMUL 

DE VIAȚĂ AL COPILULUI 

 

Securitatea emoţională a copilului este asigurată în raport cu nevoile individuale ale acestuia. 

Securitatea emoţională a copilului se bazează exclusiv prin educaţia pozitivă. Securitatea emoţională 

a copilului este asigurată în funcţie de tipul de ataşament dezvoltat de către acesta cu propria familie 

şi alte persoane relevante afectiv pentru el.  

 Securitatea emoţională a copilului este asigurată cu:  

-implicare activă;  

-empatie;  

-nediscriminare;  

-atitudine pozitivă;  

-încredere în sine;  

-rigurozitate;  

-preocupare;  

-respect;  

-responsabilitate;  

-vigilenţă;  
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-promptitudine;  

-exigenţă;  

-conştiinciozitate;  

-profesionalism.  

 

Babysitter-ul respectă relaţia existentă între copil şi părinţii săi. 

1. Relaţia existentă între copil şi părinţii săi este respectată luând în considerare normele acestora.  

2. Relaţia existentă între copil şi părinţii săi este respectată luând în considerare tradiţiile acestora.  

3. Relaţia existentă între copil şi părinţii săi este respectată luând în considerare valorile acestora.  

Relaţia existentă între copil şi părinţii săi este respectată cu:  

-implicare activă;  

-empatie;  

-nediscriminare;  

-atitudine pozitivă;  

-încredere în sine;  

-rigurozitate;  

-preocupare;  

-respect;  

-responsabilitate;  

-vigilenţă;  

-promptitudine;  

-exigenţă;  

-conştiinciozitate;  

-profesionalism.  

 Priviţi copilul nu ca pe un obiect foarte preţios, ci ca pe o fiinţă umană, care se dezvoltă în 

fiecare moment! Atât părinţii cât şi personale care ajută la îngrijirea copilului trebuie să ştie că 

regimul de viaţă recomandat pentru copii nu este doar o rutină, ci un factor important în dezvoltarea 

lui.  

 Un nou-născut este de la început înzestrat cu reflexe, simţuri, instincte, doar că el încă nu 

are cunoştinţe şi nici experienţă, el este programat pentru a supravieţui, dar nu ştie cum. Din această 

cauză el trebuie protejat, îngrijit şi educat.  
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Camera copilului.  

 Primii paşi în îngrijirea unui copil se pot face înainte de naşterea lui, ei constau în 

amenajarea camerei pentru copil, în cazul persoanelor care nu-şi permit o cameră separată se poate 

amenaja un colţ al copilului. Se alege un loc luminos, dar nu la geam şi nici în apropierea 

caloriferului sau sobei, un loc uşor de aerisit şi de curăţat, el poate fi decorat simplu cu culori vesele, 

se evită vopselele cu plumb sau pe bază de ulei. O cameră separată are avantajul micşorării riscului 

de infecţie în caz de aglomeraţie, este uşor de aerisit, este un loc liniştit şi confortabil.  

 Se recomandă o mobilare sumară a camerei, se scot toate lucrurile inutile care sunt doar 

colectoare de praf, trebuie scoase şi obiectele din puf, blană, sau orice alt lucru cu potenţial alergen.  

Camera trebuie curăţată zilnic cu aspiratorul (de preferat un aspirator cu apă), nu cu mătura pentru a 

nu înşira praful, iar mobila se şterge cu cârpe umede. Nu se folosesc odorizante pentru cameră şi nici 

substanţe chimice pentru curăţirea încăperii, sau dacă s-au folosit se limpezesc toate suprafeţele 

foarte bine.  

Este strict interzis fumatul într-o casă cu un copil!  

 Temperatura în cameră trebuie să fie în jur de 20-22°C, nu mai cald cum se practică, 

hipertermia este destul de periculoasă pentru copil, doar la baie se recomandă temperatura de 25°C. 

Aerul din cameră nu trebuie să fie uscat, iarna se întind prosoape mari sau se pun vase cu apă pe 

sistemele de încălzire (calorifere, sobe etc), se pot folosi aparate speciale pentru umidifierea aerului. 

De asemenea este periculoasă încălzirea cu cărbune, sobe de fier sau lămpi de petrol, pentru că pot 

emana monoxid de carbon, care pot intoxica grav copilul putând duce până la deces. Intoxicaţia cu 

monoxid de carbon este similară celei cu nitriţi produsă de apa de fântână, ambele substanţe: 

monoxidul de carbon şi nitriţii blochează hemoglobina copilului producând asfixie cu deces.  

 

Patul copilului.  

 La început, patul copilului poate consta într-un coş ce este uşor de cărat şi potrivit ca 

dimensiune pentru nou-născut. El trebuie fixat bine ca să nu se răstoarne şi căptuşit cu pânză, se 

evită muşamaua, deoarece nu permite ventilaţia, coşul se poate acoperi cu un tifon pentru a proteja 

copilul de insecte (dacă este cazul).  

 După creşterea sugarului se poate schimba coşul cu pătuţul. Pătuţul copilului trebuie să 

aibă înălţimea barelor de cel puţin 50 cm, iar distanţa dintre ele să fie aproximativ de 6 cm, nu mai 
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mică. Salteaua din pătuţ trebuie să fie tare, fără ridicaturi sau ghemotoace, între saltea şi marginea 

patului trebuie să fie o distanţă mică, să încapă doar două degete. Cearşaful se întinde foarte bine şi 

se fixează sub saltea. Dacă se foloseşte muşama, aceasta trebuie să fie mică, să acopere doar 

suprafaţa de la funduleţul copilului şi va trebui pusă sub cearşaful bine întins.  

La copilul mic nu se pune pernă sub cap. Nu se lasă diferite lucruri (scutece, şerveţele, jucării, 

biberoane, prosoape etc.) în jurul copilului, pentru că sunt un risc de asfixie în timpul somnului.  

 Recomandăm ca în primele luni de viaţă pătuţul să fie ridicat la 35-40° (se pun două cărţi 

sub picioarele patului), pentru a ajuta copilul să eructeze (să scoată aerul înghiţit în timpul mesei) şi 

pentru a preveni colicile. în acest caz la picioarele sugarului se pune o penă sau un cearşaf pentru a 

nu-l lăsa să alunece în pat.  

 

Îmbrăcămintea corectă.  

Schimbarea scutecelor.  

 Indiferent de tipul de activitate pe care o are mama sau persoana care îngrijeşte copilul, 

primul lucru pe care ar trebui să-l facă înainte de a atinge copilul este spălatul foarte bine pe mâini. 

In ziua de azi scutecele de pânză au fost înlocuite în mare parte cu cele de unică folosinţă (pampers) 

datorită numeroaselor avantaje pe care le prezintă acestea. Sunt în acelaşi timp absorbante pe partea 

internă pentru fecale şi urină şi impermeabile spre exterior, păstrând hăinuţele copilului uscate.  

Zilnic la un copil sănătos se folosesc cel puţin 6-8 scutece, astfel că se recomandă ca părinţii să aibă 

mereu o rezervă de scutece cu ei.  

 Schimbarea scutecului se face într-o încăpere cu o temperatură potrivită pentru copil. 

înainte de a dezbrăca copilul trebuie pregătite toate cele necesare la îndemână (scutece, un prosop 

sau şerveţele umede, cremă şi hăinuţe curate de schimb). Se aşează copilul pe o suprafaţă moale (pat 

sau  

masă de schimbat). Copilul se spală cu apă călduţă în zona scutecului, sau se şterge cu vată îmbibată 

cu apă sau şerveţele umede, indiferent de metoda utilizată, spălare sau ştergere, la fetiţe mişcările se 

fac din faţă spre spate pentru a evita contaminarea cu materii fecale a uretrei sau a vaginului. Apoi  

se unge dacă este nevoie cu o cremă pentru copii sau ulei pentru copii, nu se foloseşte pudra de talc, 

pentru că este iritantă şi favorizează infecţiile cutanate.  

 Este nevoie să specificăm că înfăşarea fedeleş nu este recomandată în ziua de azi pentru că 

limitează mişcările şi favorizează luxaţia de şold la nou- născuţii cu şolduri displazice (cavităţi 
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articulare slab dezvoltate astfel încât capul osos poate ieşi uşor din articulaţia şoldului atunci când 

picioarele sunt întinse şi legate fedeleş conform tradiţiei româneşti milenare prin care se consideră 

că dacă nu legăm picioarele copilul va rămâne cu picioarele strâmbe). Pentru a preveni dezvoltarea 

unor picioare strâmbe astăzi este foarte bine cunoscut faptul că trebuie administrată vitamina D, 

picături pe cale orală oricărui sugar începând din primele 10-14 zile până la 2 ani şi expunerea 

copilului progresiv la aer şi soare.  

 

Îmbrăcămintea.  

Tradiţia românească este ca un copil să fie îmbrăcat cât mai bine!  

 Cercetările au arătat că un copil trebuie îmbrăcat când este frig cu tot atâtea straturi cât pot 

să asigure confortul unui adult şi unul în plus, iar dacă este cald se îmbracă cu un strat în minus. In 

ziua de azi în majoritatea caselor se poate regla temperatura (trebuie să fie în jur de 20-22°C), iar 

copilul trebuie îmbrăcat doar într-un scutec şi o bluză uşoară.  

 Trebuie evitată transpiraţia copilului prin supraîncălzire, deoarece poate provoca iritaţia 

tegumentelor cu exemă alergică la substanţele eliminate prin transpiraţie. Prin 

evaporareatranspiraţiei corpul copilului care are o suprafaţă raportată la kg/corp mult mai mare decât 

a adultului se poate răci şi favorizează „răcelile", infecţiile respiratorii. Imbrăcămintea copilului 

trebuie să respecte anumite criterii de comoditate şi igienă.  

 Sunt recomandate hăinuţele din bumbac 100% sau lână pură. Este bine ca ea să fie comodă 

pentru copil şi pentru părinţi (să poată schimba uşor scutecele). Trebuie evitaţi nasturii, dantela, 

cordoane,curele, manşetele de blană sau alte accesorii în care se pot încurca degeţelele copilului 

limitându-i mişcările sau provocându-i alergii.  

 Vara se recomandă a se purta pălărie, de dorit ca aceasta să fie cu elastic şi nu cu şnuruleţ 

în care se poate încurca copilul, iar corpul trebuie acoperit cu ceva uşor ca să nu fie expus direct la 

razele soarelei, cel mai bine este evitarea scoaterii copilului din casă la orele de prânz.  

 Copilul foarte mic poate să poarte ciorăpei din bumbac sau lână, sau chiar ghetuţe din 

pânză, dar odată cu efectuarea primilor paşi este indicată încălţămintea cu talpă moale de măsură 

corespunzătoare şi mai ales potrivită la călcâi. Copilul pentru a avea siguranţa în mers trebuie să 

simtă pământul sub picioare şi să ruleze talpa pe sol. Este foarte bine ca în casă să meargă desculţ 

saucu ciorăpei care nu alunecă pe duşumea, pentru a învăţa să calce corect şi în siguranţă. Dacă 

copilul are pantofi cu talpa tare va merge ca un roboţel fără a avea siguranţă şi stabilitate în mers.  
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Expunerea copiilor la aer şi soare.  

 Nou-născutul sănătos poate fi scos la plimbare de la 10-14 zile de la naştere, indiferent de 

anotimp, oricum mamele trebuie anunţate că deja au ieşit cu copilul afară atunci când au plecat din 

maternitate. El trebuie îmbrăcat conform temperaturii de afară, cam tot atâtea straturi ca pentru un  

adult la temperatura respectivă. Copilul se mişcă foarte mult, mult mai mult decât un adult, putând 

transpira uşor de aceea este bine ca mama să aibă haine de schimb chiar şi la plimbare. S-a constatat 

în urma unor studii că un copil între 3 şi 5 ani se mişcă aşa de mult de-a lungul unei zile încât orice 

sportiv de performanţă ar cădea lat după atâta efort. Foarte des sunt întâlnite multe greşeli pe care le 

fac mamele sau peroanele care îngrijesc: îmbrăcatul excesiv pe vreme caldă, înfăşare strânsă, 

acoperirea capului cu numeroase căciuliţe, dopuri de vată în urechi, fular peste nas şi gură. Când 

scoatem copilul afară este foarte important să-i curăţim nasul înainte de plecare, astfel încât copilul 

să poată respira cu gura închisă, nu este necesar să se pună fular peste gura copilului, acesta muşcă 

fularul iar aerul cald care iese din gură încărcat cu vapori umezeşte fularul, care poate chiar îngheţa 

iarna când este foarte frig făcând mult rău copilului. Dacă nasul este curat copilul respiră 

economicos strângându-şi nările, reglându-şi singur cantitatea de aer pe care o inspiră. Pentru unii 

copii mai vorbăreţi, mamele pot lua la plimbare o suzetă pe care să le-o pună în gură şi în felul 

acesta ei vor respira cu gura închisă. Este bine să se ştie că de la aerul rece sau vânt nu se face 

pneumonie sau infecţii la urechi. Dacă învăţăm copilul cu temperatura mai redusă în cameră şi 

îmbrăcat corespunzător acesta va fi mai rezistent, nu va transpira şi riscul de infecţii este mult mai 

mic. Cu cât copilul este mai gros îmbrăcat, va transpira mai mult, va fi plin de exeme generalizate 

(sudamina)  

care îl mănâncă, îl face să fie din ce în ce mai agitat şi mereu răcit.  

 Se recomandă: 

- evitarea aglomeraţiilor,  

- a persoanelor cu boli infecţioase, în special copii mici din afara familiei, chiar dacă sunt sănătoşi.  

Pentru copiii mici este important contactul cu lumea exterioară, schimbarea decorului şi expunerea 

la diferiţi stimuli.  

 Este indicat să se facă cel puţin două plimbări pe zi, pentru că aerul curat îi vitalizează, 

ajută la dezvoltarea mecanismelor naturale de apărare, dă poftă de mâncare.  
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Pentru a putea scoate afară copiii mici care încă nu pot merge, se recomandă folosirea unui căruţ sau 

a unui marsupiu (port-bebe).  

 Vara copilul poate fi dus la mare. Expunerea la soare se face între orele 8 şi 10 dimineaţa, 

se poate începe cu 15 min/zi în prima zi, urmând să se crească timpul de expunere treptat până la 1-2 

ore/zi, se pot folosi creme de plajă (factorul de protecţie nu trebuie să fie foarte mare), după 

depăşirea acestui timp copilul trebuie trecut la umbră şi îmbrăcat cu ceva subţire ca să  

nu fie expus direct razelor de soare. Este obligatorie purtarea pălăriei.  

 Scopul expunerii la soare al copiilor este fortifierea acestora şi mai ales fortifierea 

sistemului osos. Este foarte bine cunoscut faptul că prin expunerea mâinilor şi feţei la soare a cel 

puţin 2 ore se fabrică în pielea copilului minimum 500 unităţi de vitamina D, care reprezintă nevoile 

zilnice ale sugarului. în timp de vară dacă copilul este scos la soare nu se mai administrează pe gură 

vitamina D.  

 

Programul zilnic.  

 Cea mai mare parte a timpului în primele două luni sugarul şi-l ocupă cu suptul şi somnul, 

abia după două luni unii sugari pot dormi neîntrerupt 6 ore pe noapte, dar aceasta nu este o regulă, 

alţi copii reuşesc să doarmă mai mult noaptea abia după şase luni.  

 La început suptul este foarte frecvent, inclusiv noaptea, dar cu timpul, suptul copilului 

devine mai eficient şi se poate reduce chiar la 5-7 mese pe zi. Mesele pot deveni mai frecvente doar 

în perioadele de creştere rapidă a copilului, adică la 5-6 săptămâni de viaţă; 3 luni şi jumătate şi 5 

luni şi jumătate, dar acest supt frecvent stimulează producţia de lapte, iar după câteva zile copilul îşi 

reia programul iniţial, deoarece producţia de lapte satisface cererea copilului.  

 Pentru ca somnul copilului să fie mai odihnitor, ultima masă de seară se dă cu o oră înainte 

de culcare.  

Copilul poate să adoarmă la sân, după care va fi mutat în pătuţul lui pe un scutec sau prosop cald, pe 

care de regulă mama trebuie să-l păstreze sub copil când acesta suge. In aceste condiţii copilul 

continuă să doarmă în pat.  

Dacă copilul va fi luat de la sânul mamei unde este cald şi va fi mutat într-un pat rece acesta va avea 

o senzaţie de disconfort termic şi se va trezi plângând în minutul următor.  
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 Este bine ca după două luni sugarul să fie pus în patul său când este semiadormit, nu 

trebuie lăsat să adoarmă în braţe, pentru că dacă va face asta şi se va trezi noaptea nu va adormi la 

loc decât în braţe. Aceasta înseamnă că în timpul zilei copilul trebuie ţinut mai mult în braţe.  

S-a constatat recent că părinţii nu trebuie să refuze categoric copilului să doarmă la ei în pat, este de 

dorit ca aceasta să nu devină o obişnuinţă pentru el, de multe ori, mai ales în perioade dificile 

(schimbarea locuinţei, un alt copil, vise urâte), patul părinţilor este un refugiu ideal pentru copil. In 

funcţie de regimul copilului mama sau persoana care-l îngrijeşte nu trebuie să uite de celelalte 

obligaţii zilnice:  

 

Igiena personală şi a locuinţei, care trebuie efectuate cu stricteţe.  

Spălarea, fierberea, călcarea şi depozitarea rufelor copilului.  

Spălarea şi dezinfectarea biberoanelor şi tetinelor (dacă copilul este alimentat cu lapte praf).  

Alimentarea corectă a mamei care alăptează.  

Plimbarea zilnică a copilului.  

Baia zilnică a copilului.  

Acordarea de atenţie, afecţiune şi jocurile zilnice cu copilul.  

Este important să se stabilească un program zilnic, care să fie respectat cu stricteţe, astfel încât 

copilul să se obişnuiască cu rutina zilnică şi să i se conformeze. Se poate face chiar un orar care va 

trebui respectat de toţi cei care locuiesc cu acel copil, inclusiv de bunici.  

 

CAPITOLUL 9 

STIMULAREA DEZVOLTĂRII AUTONOMIEI PERSONALE ȘI SOCIALE A 

COPILULUI 

Jocul şi jucăriile 

Jocul înseamnă un prilej de a mări îndemânarea, de a cultiva imaginaţia şi puterea de 

concentrare a copilului. Părinţii sunt datori să asigure sugarului (copilului) timp şi linişte pentru joc, 

precum şi jucării adecvate. 

Jucăriile trebuie să fie totdeauna curate şi bine alese astfel încât sugarul (copilul) să nu se 

rănească. Pentru protejarea dezvoltării psihice se vor da jucarii simple şi nu mai mult de 1 – 2 bucăţi 

odată. Nu se vor lasa la îndemana sugarului (copilului): 
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- obiecte acoperite cu vopsea ce conţine plumb 

- bile de sticlă, rulmenţi de metal, nasturi 

- jucării din celuloid care prin spargere se poate răni sugarul 

- obiecte tăioase sau ascuţite 

 

Perioada 2 - 4 luni 

În perioada de veghe, le place să observe obiecte care se mişcă şi obiecte de culoare vie. 

Pentru aceasta se vor suspenda obiecte colorate de marginea de sus a laturilor patului, la nivelul 

mâinilor sugarului. 

Perioada 4 - 9 luni 

Sugarul învaţă cum să se servească de mâini: pipăie, râcâie, trage, apucă. Îl intereseaza în 

mod preponderant: jucăriile sunătoare, cuburi, cutii bine închise. 

Perioda 9 - 12 luni 

Şezând, sugarul poate întinde în jurul lui o mulţime de obiecte, cu care se joacă pe rând. 

Introduce cu multa pasiune, obiecte mai mici în unele mai mari. Tranteşte jucăriile cu plăcere. 

Perioada 12  - 24 luni 

Copilul va fi captivat de apă şi nisip. Când învaţă să facă primii paşi, o jucărie pe rotile îi va 

da mai mult curaj. A trage după el jucăriile este un progres. 

Perioada 2 ani – 2 ani şi jumătate 

La această vârstă, atât băieţii cât şi fetiţele au jucării comune, dar de acum încolo jucăriile 

vor fi diferenţiate pe sex (fetiţele cu păpuşi, băieţii cu maşinuţe). 

Perioada 2 ½ ani - 3 ani 

Este vârsta la care copiii încep să-şi imite părinţii: conduc maşina, vorbesc la telefon, 

pregătesc masa, plimbă păpuşa în cărucior. 
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Perioada 3 ani 

Este vârsta imaginaţiei. Fetiţele se joacă de-a infirmiera, se joacă de-a făcutul pieţii. Baieţilor 

le plac jocurile de construit, cărţile colorate. Tot acum adoră poveştile spuse seara. 

 

CAPITOLUL 10 

SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A COPILULUI 

 Babysitter-ul analizează stadiul de dezvoltare a copilului.  

- Stadiul de dezvoltare a copilului este analizat împreună cu părinţii copilului.  

- Stadiul de dezvoltare a copilului este analizat folosind metode şi tehnici specifice fiecărei arii de 

dezvoltare.  

 Babysitter-ul stabileşte metode si tehnici de derulare a activităţilor adecvate pentru 

dezvoltarea integrată a copilului.  

 1.Metodele şi tehnicile stabilite pentru derularea activităţilor pentru dezvoltarea integrată a copilului 

corespund nevoilor individuale ale copilului.  

2.Metodele şi tehnicile stabilite pentru derularea activităţilor pentru dezvoltarea integrată a copilului 

corespund scopului activităţilor.  

3.Metodele şi tehnicile stabilite pentru derularea activităţilor pentru dezvoltarea integrată a copilului 

se realizează împreună cu părinţii.  

4.Metodele şi tehnicile stabilite pentru derularea activităţilor pentru dezvoltarea integrată a copilului 

acoperă toate domeniile de dezvoltare ale copilului.  

5.Metodele şi tehnicile stabilite pentru derularea activităţilor pentru dezvoltarea integrată a copilului 

prevăd activităţi în grupuri de covârstnici.  

 

 Babysitter-ul monitorizează dezvoltarea integrată a copilului. Monitorizarea dezvoltării 

integrate a copilului se realizează permanent. Monitorizarea dezvoltării integrate a copilului se 

realizează împreună cu părinţii copilului. 

 Adaptează activităţile necesare pentru dezvoltarea integrată a copilului: 
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- Activităţile necesare sunt adaptate în funcţie de vârsta copilului; 

- Activităţile necesare sunt adaptate în funcţie de nevoile de dezvoltare ale copilului;  

- Activităţile necesare sunt adaptate cu participarea copilului.  

 

Jocul copilului în funcţie de vârstă. 

 

Jocul este unul din cele mai importante lucruri din viaţa copilului, se poate spune că el este viaţa 

copilului. Pentru că ei înţeleg toate lucrurile ca pe un joc. Are un rol important în dezvoltarea şi 

educarea copilului.  

 

Naştere - > 2 luni.  

 Primul joc începe imediat după naştere, în perioadele de linişte a copilului, iar jucăria lui 

principală este faţa mamei, deci este bine ca în acele momente, chiar dacă sunt de scurtă durată, 

mama să se afle în zona lui de vedere (la 15-30 cm de faţa copilului), trebuie să-i vorbească blând, 

să-l mângâie, să zâmbească. Toţi copiii recunosc vocea mamei din viaţa intrauterină astfel că se vor 

opri puţin din plâns la auzirea ei.  

 

 Chiar dacă la început nou-născuţii în cea mai mare parte a timpului dorm, este vital ca un 

copil să fie în contact direct cu părinţii prin mângâieri, îmbrăţişări, săruturi (nu pe gură) şi multă 

afecţiune, pentru că astfel el învaţă încrederea, dragostea şi siguranţa.  

 Chiar din prima lună copilului îi poate fi atrasă atenţia de culori vii, obiecte în mişcare, el 

ascultă vocea dacă i se adresează. Unii copii fixează cu privirea chiar de la naştere şi pot imita lent 

unele gesturi ale adulţilor din jur, cum ar fi modificarea conturului gurii şi scosul limbii afară.  

 De la trei săptămâni copilul poate să zâmbească, el va face acest lucru de plăcere în special 

la auzul vocii mamei. Sugarul nu trebuie izolat singur în pătuţ sub pretextul că nu înţelege nimic, el 

este interesat de tot ce se întâmplă în jurul lui, îi place să studieze lucruri noi, astfel că este bine ca el 

să fie purtat în braţe, într-un batic, sau în port-bebe prin casă sau afară.  

 În timpul zilei copilul se pune în diferite poziţii (pe burtă sau pe spate) pentru a-i întări 

musculatura. Se recomandă ca după baie să i se maseze tot corpul cu ulei pentru copii sau ulei de 

măsline.  

Se pot suspenda diferite jucării care emit sunete deasupra pătuţului pentru a-i atrage atenţia.  
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 Culorile din camera lui trebuie să fie vii, variate şi plăcute. Culorile sunt obiectul lui de 

studiu ca şi jucăriile colorate. De la 6 săptămâni copiii născuţi la termen zâmbesc cu adresă dacă li 

se vorbeşte cu blândeţe şi încep să gângurească, ei comunică foarte bine non verbal, punând 

picioruşele şi mânuţele în contact cu adultul care îi vorbeşte, îl schimbă, îl ţine în braţe sau stă lângă 

el în pătuţ.  

 

Luna a 2-a.  

 Copilul este în stare să deosebească bine faţa mamei, o va cerceta mai mult, deja mişcă 

ochii şi capul împreună, vede lucrurile mai la distanţă.  

 Deja ştie să aprecieze sunetele liniştite şi muzica liniştită, se recomandă să i se cânte 

cântece de leagăn cu versuri, şi să fie lăsat să asculte muzică, se pot încerca toate genurile de muzică 

şi se urmăreşte reacţia lui.  

 Este important să i se vorbească cât mai mult în timpul oricărei activităţi pe care o aveţi cu 

sugarul (schimbarea scutecelor, îmbrăcare, plimbare, alăptare, etc).  

 Copiii născuţi la termen încep să gângurească şi să răspundă stimulărilor verbale ale 

mamei sau ale persoanelor apropiate de la 6 săptămâni.  

 

Luna a 3-a.  

 În această lună sugarul îşi susţine foarte bine capul şi este capabil să interacţioneze cu 

lumea de afară şi altfel decât prin plâns. Percepe mâinile ca pe extremităţile proprii şi este în stare să 

prindă o jucărie cu toată mâna, dar încă nu este în stare să îi dea drumul voluntar. Prinde pe alţii de 

păr, îşi suge degetele sau pumnii, prinde o jucărie colorată, o priveşte şi o trece singur dintr-o mână 

în alta.Îşi poate mişca braţele şi picioarele liber, el poate fi pus pe o păturică pe care o vor ţine 

părinţii de cele patru colţuri şi îl vor legăna blând, fără mişcări bruşte, iar copilul drept recompensă 

va dărui un zâmbet, un gângurit iar unii vor râde în hohote.  

 Jucăriile preferate sunt cele viu colorate şi care scot sunete, ele pot fi atârnate deasupra 

patului, iar copilul să încerce să le ajungă. Atenţie la dimensiunile jucăriilor (să fie destul de mari, ca 

să nu le înghită şi fără colţuri sau margini aspre, ca să nu se rănească).  

 

Luna a 4-a.  
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 Cea mai parte a sugarilor la această vârstă zâmbesc, gânguresc, lovesc cu picioruşele, râd, 

chiuie, îşi mişcă capul de la dreapta la stânga.  

Se joacă cea mai mare parte a timpului cu mâinile sale, le studiază, poate trece o jucărie dintr-o 

mână în alta şi apoi o duce automat la gură. Îi recunoaşte pe cei care au grijă de el şi-i invită să se 

joace.  

 Cele mai apreciate jucării sunt cele în formă de inel şi care scot sunete. I se pot arăta cărţi 

colorate, chiar dacă le duce la gură.  

 Se poate juca de-a avionul, ţinut de burtă cu mâinile şi picioarele întinse, la început 

mişcările trebuie să fie line ca să se simtă în siguranţă şi să se obişnuiască, apoi mişcările se pot 

accelera.  

 Este bine să i se acorde libertate sugarului să se mişte în voie pe o pătură aşezată pe podea 

sau pe pat, este obligatorie supravegherea lui. în timpul jocului este bine să i se vorbească sau să i se 

cânte, mişcările lui nu trebuie îngrădite, ci încurajate, se încearcă eliminarea treptată a suportului  

pentru întărirea muşchilor (poate fi ţinut la început de şolduri astfel ca el să înveţe să-şi susţină mai 

bine capul).  

Atunci când copilul gângureşte este bine să-i răspundeţi, se pot folosi grimase caraghioase şi 

intonaţii diferite.  

 La plimbarea prin casă lucrurile întâlnite pot fi nominalizate, se poate practica inclusiv 

identificarea sunetelor.  

 În timpul băii recomandăm câteva mişcări de decontractare: închiderea şi deschiderea 

mâinilor spre piept, pedalarea picioarelor, mişcările blânde efectuate ritmic.  

 În poziţia culcat se ţin degetele pentru ca sugarul să se ridice sau să se aşeze. Unii copii pot 

fi puşi ridicat sau semiridicat susţinuţi între perne pentru câteva minute. Acest timp poate fi 

prelungit zilnic în funcţie de starea copilului.  

 

Luna a 5-a.  

 De la explorarea mâinilor va trece la explorarea picioarelor, la această vârstă sugarii 

explorează totul, examinează şi gustă din tot ce apucă. Se întorc de pe o parte pe alta singuri.  

Le place să fie gâdilaţi pe burtă, iar toţi cei care fac acest lucru devin prietenii lui.  
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 Ei deja ştiu să prindă jucăriile cu mâna întreagă. Jocul cu cuburile este destul de educativ 

pentru copii, el deja poate ţine câte un cub în fiecare mână, şi poate trece un obiect dintr-o mână în 

alta.  

 Mai târziu va lăsa un obiect din mână pentru a lua altul, va arunca cu jucăriile sau va lovi 

cu ele de masă.  

 Pentru că îşi poate susţine destul de bine capul se poate practica jocul de-a „ascensorul", 

copilul susţinut de braţe, aşezat pe piciorul părintelui se ridică şi se coboară din ce în ce mai des.  

Se pot practică jocuri cu mâinile: aplauze, sau „vine cioara", după câteva demonstraţii părintele 

poate să cânte, iar copilul să se joace singur.  

 Jucăriile recomandate la această vârstă sunt: cuburile din diferite materiale, păpuşi sau 

jucării moi, obiecte casnice (căni, cutii goale), mingii de diferite mărimi şi consistenţe.  

Se recomandă cărţi cu desene viu colorate, poezii simple. Îi pot fi arătate obiecte, animale, persoane, 

apoi poate fi întrebat unde se află ele.  

 Poate fi luat să asiste la treburile zilnice aşezat într-un port-bebe, lui îi face plăcere să 

asculte sunete noi. Este benefică explicarea lucrurilor care se întâmplă în jur.  

Copilul are o deosebită plăcere să asculte pocnituri din gură, degete, imitarea zgomotului motorului, 

orice variaţie a vocii şi intonaţiei, în funcţie de imaginaţia adultului.  

 

Luna a 6-a -- > a 9-a  

 Copilul pe măsură ce creşte devine din ce în ce mai activ, astfel că se plictiseşte mai 

repede, el are nevoie de noi stimuli ca să nu înceapă să plângă.  

 La această vârstă copiii stau în funduleţ şi se întorc uşor de pe o parte pe alta, este foarte 

importantă supravegherea atentă a lor. La această vârstă majoritatea copiilor îşi introduc picioruşele 

în gură şi le sug.  

 Copilul nu trebuie lăsat nici un moment fără activitate, el are nevoie mereu de distracţie, să 

aibă ce să privească sau cu ce să se joace.  

Jucăriile sugarului trebuie să fie foarte variate şi nu se dau toate odată, copilul se poate juca o 

perioadă cu doar câteva dintre ele, după care se vor înlocui cu altele şi vor fi reintroduse după o 

perioadă de timp.  

 Este bine ca sugarul să observe apariţia şi dispariţia noilor jucării, el trebuie îndemnat să se 

ducă către ele şi să se joace.  
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Sunt de preferat jucăriile care să poată fi privite, lovite, strânse, scuturate, desfăcute, umplute. Toate 

jucăriile vor ajunge în gura copilului, deci ele trebuie curăţate înainte şi după joacă. Nu sunt 

recomandate jucăriile cu puf, sau de dimensiuni mici pe care le poate înghiţi.  

 Odată cu introducerea hranei solide copilul trebuie lăsat să se joace cu linguriţa, sau i se 

poate pune chiar un platou cu ceva mâncare în faţa lui pentru a-l lăsa să se joace cu ea.  

Copilul la această vârstă dacă este susţinut în picioare are tendinţa să sară, acest lucru este fascinant 

pentru el. De la 7-8 luni copilul se agaţă de grilajul patului şi după mai multe încercări se poate 

ridica singurîn funduleţ şi în picioare şi poate merge singur de-a latul pe lângă grilaj.  

Se poate rostogoli, este bine să fie ajutat de un adult, acest lucru îl va ajuta peste scurt timp să se 

târască.  

 Este importantă încurajarea producţiei verbale prin repetarea şi aprobarea celor zise de 

copil, arătând în acelaşi timp bucuria prin intonaţie.  

 La această vârstă copilul este foarte greu de privat de mamă, va fi mai uşor dacă educarea 

despărţirii se începe cu un joc, de exemplu „cucu-bau", părintele trebuie să continue să vorbească 

după ce a plecat într-o cameră apropiată, astfel copilul va învăţa că părintele este aproape şi că va 

reveni.  

 Un copil care are anumite obiecte de care s-a ataşat strâns (jucărie, suzetă, biberon, etc.) 

este mai uşor de alinat în astfel de cazuri.  

 

Luna a 9-a → a 12-a  

 Un copil sănătos face primii paşi la această vârstă, susţinut de două mânuţe, apoi de una 

înainte de a porni singur. Chiar dacă nu stăpâneşte mersul în două picioare el devine mai 

îndemânatic la mersul de-a buşilea încercând să descopere cât mai multe lucruri în jurul lui. Fetiţele 

merg mai  

repede şi vorbesc mai repede, mai ales cele hrănite natural pot merge de la 9-10 luni singure.  

El este destul de energic şi se mişcă dintr-un loc în altul, aruncă obiectele, dărâmă şi împinge tot ce 

poate.  

 Este foarte interesat de toate obiectele casnice, pe care le preferă jucăriilor.  

La această vârstă el nu doar se joacă ci şi învaţă multe noţiuni. Le place să bage obiecte mai mici în 

obiecte mai mari, să închidă cutii şi să le deschidă, învaţă diferite lucruri, diferenţa dintre cald şi 

rece, gol şi plin.  
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 Mereu trebuie să existe ceva interesant pentru a le ocupa timpul şi a-i învăţa, îi interesează 

toate obiectele din casă, care trebuie să li se arate să li se explice câteva vorbe despre ele, după care 

obiectul se va pune la loc, iar copilul nu-l va mai solicita. Tot ce nu i se dă să studieze şi nu i se arată  

îndeaproape va rămâne o curiozitate permanentă pentru copil, curiozitate pe care şi-o va satisface cu 

prima ocazie când poate să aibă acces la acel obiect şi îl va lua cu orice preţ.  

 Tot acum învaţă legătura dintre cuvinte şi acţiuni, pentru acest lucru se recomandă ca 

vorbireapărinţilor să fie însoţită de gesturi.  

Este capabil să-şi folosească mâinile, se poate juca de-a „vine cioara" sau baterea din palme 

„aplauze".  

Poate fi învăţat numărarea (pe degete) sau obiecte din jur.  

 Este bine să fie învăţat să identifice anumite părţi ale corpului său, oricum pentru copil 

privirea şi analizarea sa în oglindă este un lucru plăcut.  

 Pentru că mulţi dintre copii învaţă să vorbească în această perioadă, adulţii trebuie să 

folosească un limbaj corect atunci când i se adresează, este important acest lucru pentru că părintele 

rămâne în continuare un model pentru copil.  

 Pentru ei este o plăcere să asculte poveşti, să se uite împreună cu persoana care are grijă de 

el la cărţi colorate, se recomandă vorbirea clară şi explicarea imaginilor întâlnite în cărţi, mai târziu 

copilul se va întoarce la ele şi le va privi cu satisfacţie.  

 Mulţi dintre copii au o atracţie deosebită faţă de muzică, unii dintre ei chiar dansează la 

auzul ei, deşi nu i-a învăţat nimeni. O muzică liniştită înainte de culcare îl va face pe copil să 

adoarmă mai uşor.  

 Ce mai mare parte a sugarilor sunt foarte încântaţi de tot ce-şi modifică forma (cocă, nisip, 

plastilină). Persoanele care au grijă de copil trebuie să fie foarte atente la activitatea lui şi mai ales 

când acesta se joacă în nisip, pentru că nisipul poate intra în nas, urechi, gură, vagin, rect, plici, 

provocând iritaţii. Uneori nisipul poate fi contaminat cu fecale animale sau să conţină  

azbest.  

 Cea mai mare parte a copiilor la această vârstă au o dorinţă furibundă de a explora totul în 

jur, îşi bagă nasul în fiecare colţişor, degetele în despărţiturile dintre mobile, trag de toate lucrurile 

care nu sunt fixate în cuie, le place să arunce obiecte în veceu şi să se uite cum plutesc, să verifice  

conţinutul coşului de gunoi, într-un cuvânt nimic nu rămâne necontrolat.  
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Înainte de a lăsa sugarul să se joace trebuie înlăturate toate obiectele periculoase de pe terenul de 

joc. Toate substanţele chimice (cosmetice, medicamente, detergenţi, etc), se ţin cât mai departe de 

accesul copilului, se recomandă un dulap cu lacăt. Prizele se lipesc cu leucoplast sau se pun  

apărătoare de prize ca să nu bage degetele în ele. Toate obiectele ascuţite, tăioase, sau mici se pun 

într-un loc inaccesibil sugarului.  

 Este bine ca la această vârstă să se insiste la educarea copilului. El deja înţelege 

semnificaţia cuvântului „NU", părinţii pot să-i explice în cuvinte simple care este pericolul „arde", 

„doare" şi să-i distragă atenţia cu o altă activitate.  

Sugarul deja poate să-şi exprime o parte din dorinţe (de a fi luat în braţe, mişcarea capului pentru a 

spune „nu", sau mişcarea mâinilor pentru a-şi lua la revedere).  

 Se recomandă să i se vorbească cât mai mult, să fie întrebat ce vrea, să i se dea libertatea 

de a alege ce vrea din anumite lucruri, să i se acorde atenţie şi să fie ascultat (chiar dacă nu se 

înţelege ce spune el, nu e cazul să fie dezaprobat).  

 Este perioada când poate fi începută disciplina, stabilirea limitelor pe care ar trebui să le 

cunoască. Un copil trebuie învăţat ce este rău şi ce este bine, să se protejeze şi să se controleze.  

Este contraindicată pedeapsa fizică, totul se poate face uşor prin dezaprobarea, privirea strictă a 

părinţilor şi explicarea greşelii. Pentru o eficacitate mai mare se recomandă ca persoana care 

îngrijeşte să laude copilul cât mai des când acesta face ceva bine.  

Disciplinarea eficientă nu este nici cea extrem de rigidă, dar nici total permisivă. Stricteţea excesivă 

formează copii foarte ascultători de părinţi, dar când scapă de sub supravegherea lor sunt total 

necontrolabili. Iar în cazul unei îngăduinţe totale din partea părinţilor copiii cresc incapabili să facă 

faţălumii reale, sunt deseori egoişti, violenţi, gata de ceartă şi inadaptabili. Este important să existe 

un echilibru între severitate şi îngăduinţă. Toţi membrii familiei să adopte aceeaşi atitudine, să 

încerce să nu fie discordanţi în comportament şi atitudini, pentru că pot dezechilibra copilul care nu 

va mai şti ce să creadă şi îi va şantaja pe toţi pe rând.  

 Dezvoltarea psiho-motorie a fiecărui copil ţine foarte mult de vârsta de gestaţie la care s-a 

născut copilul de aceea un prematur foarte mic care s-a născut la 28-30 de săptămâni nu poate fi 

comparat până la 1 an cu un copil născut la termen, respectiv 39-40 săptămâni. Totdeauna vârsta 

copilului până la un an se corectează în funcţie de vârsta de gestaţie. Un copil născut la 30 de 

săptămâni va avea un an la vârsta de un an şi 12 săptămâni cu care s-a născut mai devreme (un an şi 

3 luni). Toată dezvoltarea lui fizică şi psihomotorie va fi întârziată cu 3 luni. Unii copii recuperează 
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total întârzierile până la 3 ani, iar unii prematuri vorbesc incorect până aproape de vârsta şcolară 

având nevoie de un logoped şi eventual de un neuropsihiatru de copii.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 11 

RELAŢIA POZITIVĂ DINTRE BABYSITTER, COPIL ŞI PĂRINŢI 

 Bona are principalul rol de a crea un mediu sigur, afectuos, educativ şi stimulativ în care 

copilul să se poată dezvolta. Fiecare post de bonă presupune responsabilităţi diferite, în funcţie de 

cerinţele familiei, vârsta şi personalitatea copilului. O bonă poate avea şi responsabilităţi conexe în 

limita timpului rămas după îndeplinirea îndatoririlor prioritare. În baza unui acord comun, ea poate 

acorda o mână de ajutor în cadrul gospodariei, constând într-un menaj uşor, cumpărături sau 

comisioane, ajutor la pregătirea meselor pentru întreaga famile, etc. 

 Babysitter-ul îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi 

reprezentanţi legali ai copilului. Mediul fizic de muncă al babysitter-ului este atât la domiciliul 

copilului şi al familiei sale, cât în exteriorul acestuia, în comunitate. Babysitter-ul trebuie să respecte 

normele de conduită profesională. Tipul de interacţiune profesională este stabilit corespunzător 

intereselor copilului şi familiei sale.  

- Părinţii sunt informaţi ţinând cont de situaţiile legale care reglementează relaţia părinte-copil.  

- Părinţii sunt informaţi ţinând cont de nevoile specifice constatate.  

- Părinţii sunt informaţi în conformitate cu procedurile stabilite în relaţia cu aceştia.  

- Părinţii sunt informaţi astfel încât aceştia sunt implicaţi în viaţa copilului. 

 Relaţia pozitivă cu părinţii copilului este consolidată prin respectarea valorilor copilului şi 

ale familiei acestuia. Relaţia pozitivă cu părinţii copilului este consolidată prin respectarea tipului de 

relaţie existentă între copil şi părinţii acestuia.  
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Elemente de psihologie pentru bone.  

 

 A lăsa un bebeluş sau un copil mic în grija altcuiva este o experienţă dificilă pentru orice 

părinte. Ataşamentul pasional şi grija permanentă care au cimentat relaţia dintre mamă/părinţi şi 

bebeluş în primele luni de viaţă au drept contrapondere o teamă profundă: aceea că l-ar putea pierde. 

Prima separare reală de bebeluş după această perioadă de relaţie exclusivă cu copilul - mai mult sau 

mai puţin îndelungată - va genera inevitabil reacţii intense şi profunde la toţi protagoniştii: părinţi, 

copil şi persoana de îngrijire.  

 Dacă persoana de îngrijire aleasă este o bunică sau altă rudă apropiată, separarea poate fi 

mai puţin dureroasă, angoasantă şi culpabilizantă - pentru mamă în mod special - deoarece acestea 

sunt persoane despre care ştie, aprioric, că nutresc suficientă afecţiune pentru copil. Dar, în 

societatea  

contemporană, lucrurile stau din ce în ce mai frecvent cu totul altfel: pentru că bunicii sunt încă 

persoane active sau, dimpotrivă, pentru că starea de sănătate sau faptul că se află departe sau multe 

alte motive îi împiedică să se dedice creşterii nepoţilor, părinţii recurg din ce în ce mai des la 

serviciile unei doici.  

 Ideea că o persoană străină le va lua locul în prejma copilului, că aceasta va fi lângă el 

atunci când va face primii paşi sau va rosti primele cuvinte clare este sfâşietoare pentru orice mamă. 

„Când trebuie să-mi iau rămas bun şi îmi văd copilul în braţele altcuiva mi se rupe inima. Parcă 

trebuie să mă despart de o parte din mine!" sau: „O să îşi mai amintească de mine? Sigur nu o să mă 

mai iubească la fel de mult. O să se ataşeze de bonă şi pe ea o să o iubească cel mai mult!" - mai ales 

dacă aceasta se ocupă bine de el. Astfel de întrebări şi gânduri frământă orice părinte la separarea de 

copil. Ele sunt cele care exprimă direct sau indirect sentimentul de doliu, de pierdere, de singurătate, 

neputinţă şi chiar furie: de ce trebuie să fac asta?  

 Împotriva acestor trăiri pot să apară la adult diverse moduri de apărare: negarea: în 

încercarea de a se convinge că separarea nu contează, nici pentru sine nici pentru copil; proiecţia: 

atribuie rolul de persoană competentă doicii şi şi-l asumă pe cel de persoană „rea", sau invers, 

considerând competentă persoana care se ocupă de copil dar nutrind resentimente faţă de aceasta şi 
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suspectând-o permanent că nu se ocupă „perfect" de copilul său; detaşarea: în încercarea de a 

diminua sentimentele intense de ataşament şi de a dilua durerea separării de copil.  

 Astfel de reacţii profunde sunt normale după perioada de schimburi intense cu copilul de la 

naştere până în prezent. Aceste trăiri sunt în mare majoritate inconştiente dar implică un consum 

mare de energie din partea părinţilor, putând antrena stări depresive care, la rândul lor, vor complica  

situaţia şi mai mult. Prestaţia la locul de muncă va lăsa de dorit iar acasă atmosfera va deveni tot mai 

tensionată. Separarea şi regăsirea cu copilul poate deveni sursă de perpetuare a frustrării: „De ce îmi 

întoarce spatele când mă duc spre el?  Nu se mai simte apropiat de mine?  Am distrus relaţia  

noastră?  I-am distrus viitorul?". Sunt întrebări frecvente în mintea mamei.  

 Discutarea acestor trăiri şi acceptarea lor poate conduce la găsirea unor alte soluţii de 

adaptare la acest eveniment, fără a „dilua" sau afecta calitatea relaţiei cu copilul. Dacă părintele 

reuşeşte să o accepte, şi copilul o va face fără consecinţe pentru viitorul şi echilibrul său psihic.  

Se ştie că, bine îngrijiţi, copii se adaptează mai uşor acestor schimbări.  

Chiar dacă simt lipsa părinţilor şi au reacţii intense la întoarcerea lor acasă, atunci când sunt bine 

îngrijiţi se acomodează destul de repede. Copilul va simţi schimbarea în manieră mult mai subtilă, la 

nivelul ritmurilor şi obiceiurilor, al expectanţelor - iar asta necesită un efort important de acomodare 

şi adaptare din partea sa.  

 Protestul său la plecarea părintelui este sănătos şi important. După aceea va putea să se 

apropie de persoana de îngrijire. Studiile au arătat că există diferenţe calitative între interacţiunile 

copilului cu părinţii faţă de cele cu persoana de îngrijire. Astfel, în cursul zilei intensitatea acţiunilor 

este mai scăzută atunci când nu se află în compania părinţilor: se joacă dar nu la fel de  

viguros, dorm dar nu la fel de profund etc. Par să îşi păstreze resursele pentru momentul regăsirii cu 

părintele. Reacţia frecventă de a întoarce spatele mamei constituie de fapt o modalitate de a gestiona 

trăirile intense resimţite la regăsirea cu ea. Atunci izbucneşte tot dorul, tot protestul faţă de absenţa  

persoanei dragi şi care nu poate fi exprimat decât faţă de aceasta. Nu este de mirare că unele bone 

spun: „Cu mine nu face niciodată aşa!" - pentru că nici nu reprezintă pentru copil ceea ce părintele 

reprezintă. Astfel de comentarii însă, dincolo de intenţia de a linişti părintele că nu i-a plâns în acest 

mod sfâşietor copilul toată ziua, se pretează frecvent la interpretări - tocmai prin prisma durerii şi 

culpabilităţii părintelui aferente separării. Ele pot cu uşurinţă aprinde reacţii de rivalitate între 

părinte şi persoana de îngrijire - de tipul care e mai bun, competent, priceput etc. Pentru a nu 

alimenta o spirală de luptă distructivă între persoanele care se ocupă de copil, cu efecte dăunătoare 
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pentru acesta, o astfel de remarcă trebuie acompaniată de recunoaşterea calităţii speciale a acestor 

afecte în raport cu statutul special pe care îl are în mod natural părintele în viaţa copilului.  

 Părintele - ca şi copilul - trebuie să dobândească încredere în faptul că îşi lasă copilul pe 

mâini bune, afectuoase. Şi, ca orice relaţie de încredere, aceasta nu este un dat, ci se câştigă treptat. 

Copilul îşi va dezvolta propriile strategii de adaptare dacă este îngrijit de o persoană afectuoasă şi 

flexibilă.  

 Este foarte important însă ca el să dispună de un timp pentru a se obişnui cu noua 

persoană. Din acest motiv este indicat ca persoana care se va ocupa de copil să fie introdusă treptat 

în anturajul copilului, să fie progresiv introdusă în interacţiune cu acesta în cadrul activităţilor sale 

cotidiene înainte de a fi lăsat exclusiv în grija acesteia. în medie, această perioadă de acomodare 

poate dura între 2 săptămâni şi o lună.  

 Orice părinte va urmări în această perioadă de probă şi antrenament consistenţa, coerenţa şi 

totodată flexibilitatea comportamentului persoanei în grija căreia îşi va lăsa copilul, capacitatea sa 

de a respecta ritmurile create, individualitatea şi particularităţile copilului. Căldura şi empatia sunt 

vitale în relaţia cu copilul mic. Ele transparîn modul în care este ţinut copilul, în sensibilitatea la 

nevoile acestuia de a fi hrănit, schimbat, culcat sau de interacţiune şi joc. Nici o mamă nu şi-ar dori 

să lase copilul pe nişte mâini mai puţin pricepute decât ale ei - va dori aşadar pe cineva care să ofere 

copilului o îngrijire demnă de toată mândria şi de toată încrederea, pe care să poată oricând conta, 

care să facă faţă oricărei situaţii neprevăzute. Nu va dori o persoană prea pasivă sau deprimată, dar 

nici o persoană pripită şi impulsivă.  

 Va aprecia o persoană inventivă, plină de idei despre modul în care îşi poate petrece timpul 

peste zi cu copilul şi dornică să i le împărtăşească mamei. O persoană care va face din copilul său 

principala sa prioritate, care nu are o situaţie instabilă acasă sau nu este tracasată de alte îndatoriri 

care pot interfera cu disponibilitatea sa faţă de copil. Şi mai ales, nici un părinte nu va dori să 

schimbe bona prea des. Este un lucru bine ştiut în prezent că schimbările majore şi subite nu sunt 

deloc pe placul sau pozitive pentru copilul mic. Orice schimbare trebuie introdusă treptat, cu 

prudenţă şi într-un climat de încredere. Altfel devine o traumă şi nu o sursă de progres. O relaţie cu 

un bebeluş sau un copil mic se construieşte treptat şi este un angajament pe termen lung.  

 Totodată, o bonă competentă nu va reconforta numai copilul, ci şi părintele. La plecarea şi 

la sosirea părintelui îl ascultă şi respectiv îl va informa pe acesta asupra „evenimentelor" petrecute în 

intervalul scurs, nu în maniera unei judecăţi sau critici ci cu empatie anticipativă inclusiv faţă de  
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sentimentele părintelui. Spre exemplu, nu va spune mamei la întoarcerea acasă: „Azi a făcut primii 

paşi cu mine"; ci mai degrabă „Cred că se apropie de momentul în care va merge singur.".  

 

Pentru a face separarea mai uşoară, există o serie de paşi care pot ajuta:  

1. Părintele trebuie să se trezească dimineaţa cu ceva timp mai devreme pentru a avea câteva minute 

să se joace şi să alinte copilul.  

2. Să îi permită copilului să refuze să mănânce, să facă nazuri atunci când îl îmbracă: aceste câteva 

minute îi vor da copilului sentimentul că deţine controlul asupra modului în care se desfăşoară ziua. 

Cu bona ar putea să nu îndrăznească să îşi exprime opoziţionismul.  

3. Dacă e suficient de mare copilul este important să fie creat obiceiul de a vorbi şi explica copilului 

plecarea, fără a uita niciodată precizarea „mă întorc". Aceasta pregăteşte atât copilul cât şi părintele 

pentru separare.  

4. Părintele împreună cu bona şi copilul trebuie să instituie un ritual de separare care să se încheie cu 

„La revedere, ne vedem după-amiază, dna. X o să se ocupe de tine până mă întorc". Apoi, odată ce 

copilul a intrat în interacţiune cu bona, părintele poate pleca. Nu este indicată prelungirea despărţirii: 

o va face şi mai grea! Copilul poate protesta, dar apoi se va putea consacra activităţilor sale 

obişnuite.  
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