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Cuvânt înainte  

Dragi părinți, 

În numele membrilor și voluntarilor Asociației  
Unu și Unu, dorim să vă felicităm că ați devenit  
părinte, că ați adus pe lume o minune de copilaș.   
Da, este o minune că se luptă și reușește să se  
adapteze la viață, este o minune fiecare respirație  
a lui!  Experimentați așadar cu bucurie și încredere  
ceea ce înseamnă să fii părinte, trăind miracolul  
vieții, cu bune și rele. Fiți alături de copilaș cu  
speranța că va alerga într-o zi pe plajă, că veți fi  
îmbrățișat strâns de el când va fi adult, că se va  
bucura de un apus frumos de soare, la bătrînețe. 

Nu sunteți singuri în această experiență, și noi am trecut prin săptămâni de terapie,  
prin teama de a ne pierde copilul, am resimțit profund dorința și neputința de a-l ține  
în brațe, de a-l alina, de a-l proteja și iubi. Acum însă, când copiii noștri au crescut, când  
am trecut de dificultățile recuperării lor, ne dorim să vă fim aproape, să vă ajutăm  
cu suport moral și informații care să vă facă trecerea prin terapie cât mai lină și mai  
naturală. Așa s-a înființat Asociația Unu și Unu, în 2013, din experiența personală a  
Corinei Croitoru, mamă de copii gemeni și prematuri, născuți în săptămâna 29 de  
gestație. Asociaţia Unu şi Unu este Asociaţia naţională a nou-născuţilor prematuri sau 
bolnavi şi îndelung spitalizaţi la naştere și a familiilor lor

Acest Ghid, dedicat părinților cu bebeluși îndelung spitalizați (prematuri, dismaturi,  
copii cu APGAR mic la naștere, cu malformații congenitale, sindroame rare, etc) a fost  
elaborat împreună cu specialiști (medici, psihologi, avocați) pentru a vă răspunde la  
cât mai multe întrebări și pentru a vă ghida în această călătorie unică. 

Vă dorim mult curaj, vă transmitem toată susținerea noastră, așadar nu ezitați să  
ne contactați.  
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Corina Croitoru  
Membru fondator și Președinte Asociația Unu și Unu
corina.croitoru@unusiunu.com  
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Reproducerea parțială sau totală a conținutului din acest material fără acordul Asociației Unu și Unu  este total interzisă    
iar încălcarea se pedepsește conform legii nr. 8/1996 cu modificări și completări ulterioare.  
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De ce această asociație?  

	Din 2013 este prima Asociație de părinți care apără drepturile copiilor  
din sarcini multiple și/sau prematuri și ale familiei acestora și oferă  
suport pe perioada spitalizării și după externare. 

	Asociația Unu și Unu este membră a EFCNI  (European Foundation  
for the Care of Newborn Infants) din 2013, – organizație cu 
reprezentanți din peste 50 de țări. EFCNI, cu sediul în Germania, 
este prima organizație  pan-europeană care reprezintă interesele 
prematurilor și a nou-născuților,  dar și ale părinților acestora.  
Din aprilie 2020, Asociația Unu și Unu a devenit membră GLANCE 
(Global Alliance for Newborn Care). 

	Misiunea Unu și Unu este  de a îmbunătaţi sănătatea bebeluşilor din 
România prin proiecte de prevenţie, informare şi educare a societăţii 
civile privind naşterea înainte de termen, implementarea principiilor 
Family Centred Care în terapiile intensive neonatale și alinierea 
Standardelor naționale la nivelul Standardelor Europene de îngrijire 
elaborate de EFCNI, precum și oferirea de suport bebeluşilor îndelung 
spitalizaţi la naștere și familiilor lor în procesul de recuperare medicală 
ulterioară, până la vârsta de 18 ani. 

	Viziunea Asociației Unu și Unu  este să devină vocea prematurilor 
și a bebelușilor îndelung spitalizați la naștere (internați> 1 săptămână) 
din România..  

Despre Asociația   
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Prematuritatea 
Dr. Doina Broscăuncianu  

Medic primar pediatrie şi specialist neonatologie, Doctor în medicină 

Prof. Univ. Dr. Silvia-Maria Stoicescu 
Medic primar pediatrie şi specialist neonatologie, Doctor în medicină, Şef secţie nou-născuți 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului ”Alessandreascu-Rusescu”

Sarcina şi naşterea sunt etape de viaţă  
supuse, dintotdeauna, unor multiple  

riscuri [1]. 
Dacă sarcina implică o dependenţă  

totală a fătului, prin cordonul ombilical,  
de funcţia placentară, naşterea reprezintă  
momentul de acces la autonomie prin  
adaptarea  nou-născutului la viaţa  
extrauterină, realizată în mod specific  
fiecărui aparat sau sistem (cardio-  
respirator, digestiv, sistem nervos central  
etc.)[1]şi influenţată de diverşi factori  
între care un rol primordial îl are vârsta  
de gestaţie (exprimată în săptămâni  
începând de la data ultimului ciclu  
menstrual şi confirmată după naştere prin  
scorul Ballard), considerând că termenul  
normal de naştere este de 40 săptămâni[2]. 

Naşterea prematură, produsă la  
mai puţin de 37 săptămâni împlinite  
de gestaţie[3], între 22 săptămâni (ca  
limită inferioară de viabilitate, conform  
Organizației Mondiale a Sănătății[4]) 
şi  37 săptămâni de gestaţie, indiferent 
de  greutate (dar cel puţin 500g)[2], 
implică  riscuri multiple, unele majore, 
exprimate  în termeni de supravieţuire  
(deces) sau de calitate a vieţii 

(sechele, handicap etc.), determinate 
de dificultăţile de adaptare  la viaţa 
extrauterină, cu atât mai mari cu  cât 
gradul de severitate a prematurităţii  
este mai mare. 

Considerată o problemă de sănătate  
publică[2], prematuritatea este din ce în ce  
mai frecventă (15 milioane în fiecare an,  
respectiv 5-18%  din populaţia a 184 ţări[3])  
datorită multiplilor factori, între care un 
rol  de frunte îl au progresele medicale 
mai ales în  domeniul perinatologiei şi ale 
neonatologiei,  ce dau iluzia unei eficacităţi 
fără limite[1],  creşterea vârstei mamelor 
(maternităţi  tardive),  sarcinile multiple 
obţinute după  tratamente pentru 
infertilitate prin tehnici  de reproducţie 
umană asistată (fertilizare in  vitro /FIV), 
consumul matern de droguri în  timpul 
sarcinii[5]. 

Având în vedere complexitatea  
factorilor implicaţi în producerea naşterii  
premature, a  riscurilor de morbiditate şi  
de mortalitate, îngrijirea prematurilor  
necesită condiţii speciale, de mare  
performanţă în domeniul aparaturii  
şi echipamentelor medicale cât şi în  
cel al pregătirii personalului medical 
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reprezentat de o echipă pluridisciplinară 
(pediatrie-neonatologie, radiologie,  
laborator, oftalmologie, neurologie,  
kinetoterapie, psihologie, asistenţă  
socială, etc.), condiţii disponibile în mod  
continuu pe perioada spitalizării, uneori  
îndelungată (1-3 luni).  

Îngrijirea prematurilor se face în centre  
de nivel II şi mai ales III (dedicat vârstelor  
de gestaţie extrem de mici şi foarte mici  
cât şi tuturor cazurilor grave) dotate cu  
unităţi de terapie intensivă neonatală de  
înaltă tehnicitate ce includ incubatoare  
(pentru asigurarea căldurii şi umidităţii  
optime fiecarui nou-născut, a izolării în  
condiţii riguroase de igienă şi de protecţie  
contra luminii şi a zgomotelor puternice,  
încercând să imite mediul intrauterin). 

Totalitatea mijloacelor tehnice,  
generatoare de şoc emoţional pentru  

părinţi la vederea micuţilor lor nou-născuţi  
conectaţi printr-o multitudine  de fire la 
aparate, poate ajuta la  prevenirea  şi  tratarea  
afecţiunilor  specifice prematurităţii şi la 
creşterea şi  dezvoltarea prematurilor în 
parametrii  de normalitate, doar datorită 
priceperii  şi dăruirii permanente a 
personalului  medical (medici şi asistente) 
capabil prin  cunoştinţe teoretice şi 
practice aplicate  prompt, cu blândeţe, 
să ducă o neobosită  luptă pentru viaţă, 
determinând atât  scăderea  mortalităţii  
perinatale şi  neonatale cât şi creşterea 
ratei de  supravieţuire (74,9% conform 
Vermont  Oxford Network în 1994-1996)
[11] inclusiv  a prematurilor mai mici de 
1000g. 

Deşi „prematuritatea nu este o boală,  
ci o etapă a vieţii” (Pfister R.)[12], ea  implică  
riscuri şi complicaţii severe şi numeroase: 
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cerebrale  (hemoragie intraventriculară, 
prin  fragilitatea  vaselor  cerebrale,  
leucomalacie periventriculară ce produce  
zone de distrucţie celulară, hidrocefalie  
prin acumularea de lichid cefalorahidian  
în ventriculi, apnee prin imaturitatea  
centrilor respiratori), respiratorii (sindrom  
de detresă respiratorie prin imaturitate  
alveolară pulmonară şi prin producţie  
insuficientă de surfactant, pneumonie  
congenitală prin infecţie materno-fetală  
mai ales în cazul rupturii premature  a 
membranelor şi a corioamniotitei,  
boală pulmonară cronică sau displazie  
bronhopulmonară prin dezvoltare  
anormală a ţesutului pulmonar), cardiace  
(persistenţa de canal arterial prin oxigenare  
sanguină deficitară), digestive (entrocolită  
ulcero-necrotică, reflux gastro-esofagian  
prin imaturitatea sfincterului ce închide  
stomacul),  metabolice  (icter  prin  
imaturitatea ficatului, hipoglicemie,  
boală metabolică osoasă / osteopenie  
de prematuritate[13]), oculare (retinopatia  
de prematuritate ce poate evolua spre 

orbire),  auditive (surditate), anemie,   
infecţii materno-fetale şi nozocomiale  
prin imaturitatea sistemului imunitar ce  
permite evoluţia rapidă spre generalizare  
şi agravare  (sepsis) în lipsa unui tratament  
prompt cu antibiotice.    

Costurile materiale pentru un  
prematur, cu atât mai mari cu cât  
tehnologia este mai avansată şi vârsta de  
gestaţie este mai mică (în SUA sunt costuri  
curente estimate la $100,000 pentru  
premturitate extremă, între $10,000 şi  
$30,000 pentru prematuritate moderată  
şi  la $4500 pentru prematuritate târzie[15])  
dar şi costurile emoţionale, psiho-sociale  
ale familiei şi ale societăţii,  reflectă  
eforturile deosebite efectuate pentru  
salvarea şi evoluţia normală a prematurilor  
în primii ani de viaţă.   

Datele prezentate constituie 
argumente  documentate ştiinţific ce stau 
la baza  motivaţiei demersului de informare 
şi  de suport în privinţa prematurităţii, atât  
pentru părinţi, viitori părinţi cât şi pentru  
profesionişti în domeniul sănătăţii.  
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Definițe: 

 reprezintă nașterea înainte de   
37 săptămâni de amenoree. 

 grade:   

– 24-28 săptămâni =  
prematuritate foarte precoce 

– 28-32 săptămâni 6 zile = 
prematuritate  precoce 

– 33-37 săptămâni =    
prematuritate tardivă  

Cauze ale nașterii premature 
 Dr. Daniela Oprescu, 

Medic primar obstetrică-ginecologie 
INSMC, Departamentul de obstetrică și ginecologie Polizu, București  

În România reprezintă aproximativ 12%  
din totalul nașterilor.  

Dintre cauze:  
Anomalii uterine (septuri, fibroame, 

anomalii de formă), hidramniosul (excesul 
de lichid amniotic), sarcina multiplă, infecții 
materne (pneumonii, pielonefrite, etc), 
infecții ale cavității amniotice, incompetența 
cervicală (deschiderea colului spontan, fără 
acțiunea contracțiilor), diversele intervenții 

  
Nașterea prematură se poate produce  

spontan sau iatrogen (indus).  

pe col (rezecții), antecedente de naștere 
prematură, consumul de tutun, alcool,  
droguri, placentă praevia, preeclampsia  
(creșterea tensiunii arteriale cu 
modificările adiacente), restricția de 
creștere intrauterină, DPPNI (dezlipirea 
prematură  de placentă normal inserată)



Ghidul bebelușului îndelung spitalizat  

8  

De aceea, orice semn anormal  apărut 
pe parcursul gravidității trebuie  semnalat 
medicului curant (contracții  care nu 
cedează la medicamente,  presiuni în 
partea inferioară a  abdomenului, sângerări, 
ruperea  membranelor, febră). 

Pentru a preveni nașterea prematură,  
gravida trebuie să fie luată în evidență din  
primul trimestru de sarcină pentru a se  
evalua de la început factorii de risc. Asta 
presupune o bună anamneză  

Analize 

În afară de analizele uzuale  
recomandate care se fac prin medicul de  
familie, se mai indică: complex TORCH  
(anticorpi Ig G şi M pt Toxoplasma,  

Monitorizarea ecografică  

În afară de cele pentru morfologie fetal  
(12 săptămâni, 21-22 şi 32 săptămâni), în  
cazul în care există factori de risc pentru  
naştere prematuă se urmăreşte aspectul  
placentei, lichidului, ritmul de creştere  a 
fătului şi nu în ultimul rând lungimea  
colului mai ales când avem de-a face 
cu  incompetenţa cervicală sau sarcină 
multiplă. 

În cazul sarcinilor multiple (gemelare  
sau triple) riscul de naştere prematură  
este mult mai mare, deoarece prin  
supradistensie uterină pot apare contracţii,  
se pot rupe spontan membranele, sau se  
poate scurta şi deschide colul.  

(evaluare) din partea medicului și un  
examen clinic amănunțit. 

Măsurile profilactice prenatale –  
conduita se individualizează în funcţie de  
factorii de risc:  
–  tratamentul vaginozelor bacteriene,  

bacteriuriei asimptomatice, infecţiilor  
genitale  specifice; 

–  consilierea pacientelor privind  semnele 
unui travaliu prematur; 

–  colaborare bună medic obstetrician-  
medic de famile.  

Rubeola, Citommegalovirus, herpes) 
şi  analiza secreţiilor cervico-vaginale 
cu  determinarea şi a antigenelor pentru  
Chlamidya, Micoplasma şi Ureaplasma.  

În cazul în care feţii au placentă  
comună trebuie facută monitorizare la 2  
săptămâni între 18-26 săptămâni pentru a  
surprinde apariţia sindromului transfuzor-
transfuzat, ce poate afecta ambii feţi. De  
asemenea, în cazul în care cei doi feţi  
se află în acelaşi sac, se monitorizează  
ecografic pentru a preveni moartea fetală  
prin împletirea celor 2 cordoane. 

În cazul sarcinilor obţinute prin FIV,  
recomandat este să nu se transfere mai  
mult de 2 embrioni pentru a preveni  
riscul de naştere foarte precoce. 

Deci naşterea prematură este o  
problemă de sănătate publică, cu o  
incidenţă în creştere.  
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Universul neonatologiei 
Dr. Adriana Dan,  

Medic primar pediatrie- neonatologie, Șef secție Neonatologie  
Spitalul Universitar de Urgență, București   

Nou-născuții prematuri sunt adesea  
internați în secția de TINN (terapie  

intensivă neonatală) unde li se acordă  
îngrijiri medicale speciale, care încearcă  
să compenseze nevoile și deficienţele  
cauzate de imaturitatea organismului lor. 

Deoarece nu pot face termoreglarea  
(nu își pot păstra temperatura corpului)  
este nevoie să fie plasați în incubator;  
acestea sunt de 2 feluri: închise (clasice)  
și deschise (mese cu căldură radiantă).  
În ambele situații nou-născutului i se  
amplasează un senzor pe piele și se setează  
aparatul la temperatura dorită, astfel ca  
temperatura corpului să fie menținută  
constantă,  indiferent  de  variațiile  
temperaturii mediului înconjurător.  
Incubatoarele sunt prevăzute cu sisteme  
de alarmare pentru situațiile în care  
temperatura copilului crește sau scade  
față de limitele normale setate.  

Nou-născutul prematur are frecvent  
nevoie de suport respirator și de oxigen  
administrat în diferite moduri în funcție  
de concentrația necesară: poate avea un  
simplu furtunaș de oxigen în incubator,  
un dispozitiv denumit cort sau izoletă  
care acoperă capul nou-născutului și  
concentrează oxigenul până la 40%, un 

aparat conectat printr-un sistem de  
tuburi la nasul copilului care adaugă și  
presiune la respirațiile copilului, sau – în  
cele mai grave cazuri – un aparat care  
respiră în locul copilului, conectat direct  
la plămânii acestuia, printr-un tub ce  
pătrunde prin gură, sau uneori prin nas, în  
traheea copilului. Aparatele de ventilație  
controlează frecvenţa și amplitudinea  
respirațiilor nou-născutului, precum și  
concentrația de oxigen administrată. 

Pentru a monitoriza statusul cardio-
respirator al nou-născutului alte aparate  
conectate la membrele copilului 
măsoară  în permanență frecvența 
respirațiilor  copilului, alura ventriculară 
(pulsul),  gradul de oxigenare a țesuturilor  
(saturația în oxigen), tensiunea arterială.  
Aceste aparate au limite de alarmă care  
avertizează personalul medical dacă  
valorile înregistrate la copil sunt anormale.  
În felul acesta nou-născutul este mereu  
în siguranță. De menționat că mișcarea  
copilului, ca și alți factori ce țin de aparat  
pot da erori ce trebuie interpretate  
numai de către personalul medical. Valori  
normale ale pulsului la nou-născut sunt  
de 120-180/min, frecvența respiratorie  
este 40-60/minut, saturația în oxigen   
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acceptată ca normală este peste 85%.  
Întrucât nou-născutul prematur are,  

pe lângă afectarea respirației și tulburări  
digestive (varsă, nu digeră laptele, prezintă  
abdomenul destins, are tulburări de  
tranzit intestinal), alimentarea copilului  
este dificilă. Nou-născuții prematuri cu  
vârsta de gestație sub 34 de săptămâni  
nu au nici reflexul de supt dezvoltat, de  
aceea vor fi alimentați prin introducerea  
unei sonde (un tub subțire de plastic) în  
stomac, metodă denumită gavaj. Acesta  
poate fi continuu (pe 21-24 de ore sau  
discontinuu (administrare cu seringa la  
intervale de 3 ore). Cantitatea de lapte  
primită de nou-născutul prematur în  
primele zile este mică raportat la necesarul  
crescut de calorii pe care acești copii îl au,  
de aceea este obligatorie administrarea 

de substanțe nutritive (proteine, lipide,  
glucoză, săruri minerale, vitamine) prin  
perfuzii endovenoase. Acestea se fixează  
la membre, dar uneori – fără nici un risc  
– și la venele capului (pe scalp) și sunt  
conectate la seringi (uneori multiple) ce  
sunt montate pe pompe de perfuzie, care  
injectează automat și controlat cantitățile  
setate de personalul medical.  

În unele cazuri este nevoie de  
înregistrarea activității inimii (electro-

cardiograma), pentru care pe pieptul  
bebelușului se lipesc 3 sau mai mulți  
senzori (electrozi), uneori acoperind o  
mare parte din suprafațorpului.   

Toate aceste mijloace de diagnostic  
și monitorizare sunt vitale pentru  
nou-născutul prematur iar personalul  
medical va avea grijă să nu fie prea 
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stresante pentru bebeluș; atunci când  
se poate și este nevoie se poate induce  
sedarea medicamentoasă a bebelușului,  
manevrele de plasare și îndepărtare a  
senzorilor sau perfuziilor se fac cu grijă  
și cu blândețentru a nu stresa copilul  și 
așa fragil din toate punctele de vedere.  
De aceea, deși imaginea nou-născutului  
prematur internat în secția de terapie  
intensivă poate părea înspăimântătoare,  
cu atâtea tuburi, fire, ace și pansamente pe   

corpul copilului dumneavoastră trebuie  
să aveți încredere în personalul medical,  
care vă va ține la curent cu evoluția stării  
de sănătate a copilului și răbdare, pentru  
că recuperarea nou-născutului prematur  
se face în timp îndelungat. De obicei  
timpul pe care bebelușul ar fi trebuit să  
îl mai petreacă în uterul mamei (de ex.  
un nou-născut de 28 de săptămâni de  
gestație poate necesita o spitalizare de  10-
12 săptămâni!).  
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Investigații prematur 
Dr. Adrian Sorin Crăciun,   

Medic primar neonatolog, Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino, București  

Cu cât vârsta de gestație a nou-
născutului prematur este mai mică, cu  

atât numărul și complexitatea analizelor  
crește. Investigarea unui nou-născut  
prematur presupune atât analize de sânge  
(teste de infecție: directe-hemocultura,  
sau indirecte-hemoleucograma, proteina  
C reactivă, test la procalcitonină, teste  
de biochimie-TGO,TGP pentru evaluarea  
funcției hepatice, uree și creatinină  pentru  
evaluarea funcției renale, ionograma  
sangvină, bilirubină totală și directă  
pentru aprecierea nivelului icterului, teste  
de coagulare pentru aprecierea funcției  
sangvine și cel mai important ANALIZA  
GAZELOR SANGVINE așa numitul  
ASTRUP care evaluază capacitatea  
plămânului de a realiza schimbul de gaze  
CO2 și O2.  

Pe lângă analizele de sânge se mai fac  
și alte investigații paraclinice: radiografii  
pulmonare pentru a vedea cât de afectat  
e plămânul prematurului, radiografii  
abdominale, simple și cu subtanța  
de contrast în caz de suspiciune de 

enterocolită ulcero-necrotică, ecografii  
transfontanelare pentru evidențierea unei  
hemoragii intra-craniene precum și gradul  
acesteia, tomografie cerebrală, EEG, sau  
RMN în cazurile severe, ecocardiografie și  
ECG când de suspicionează o malformație  
cardiacă, puncție lombară când se  
suspicionează o meningită, otoemisiuni  
și pontețiale auditive pentru descoperirea  
unor deficiențe de auz, examen  
oftalmologic pentru descoperirea unei  
retinopatii de prematuritate.  

Se mai pot lua culturi periferice-
urocultura, coprocultura, culturi secreție  
oculară, exudat faringian și nazal pentru  
descoperirea unei infecții sau colonizări  
bacteriene. 

În ceea ce priviște transferul într-o altă  
maternitate este foarte imporant de știut  
că toți prematurii cu vârsta de gestație mai  
mică sau egală cu 32 săptămâni trebuie  
tratați într-o maternitate de nivel III, iar  
orice caz chirurgical trebuie să ajungă  
obligatoriu într-o secție de chirurgie  
infantilă.  
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Afecțiunile prematurului 
Dr. Ioana Angelescu 

  Medic specialist pediatrie-neonatologie  

Dr. Mihaela Demetrian,   
Medic primar pediatrie-neonatologie, Spitalul Clinic OG Filantropia, București

Înainte de naştere, placenta deserveşte  
fătul prin trei funcţii majore: asigură  

nutrienţii pentru creşterea fătului, elimină  
produşii de metabolism şi sintetizează  
hormoni care ajută fătul să crească. Placenta  
joacă şi un rol în apărarea antiinfecţioasă  
a fătului prin macrofagele placentare,  
permiţând şi trecerea imunoglobulinei de  
la mamă la făt, începând cu săptămânile  
32-34 de gestaţie. 

Incidenţa prematurităţii în România  
este de 10-12%, fiind în creştere peste  
tot în lume mai ales datorită sarcinilor  
multiple, ce apar prin metode de concepţie  
artificială. Gemenii, tripleţii, etc au risc de  
6 ori mai mare pentru a se naşte prematur. 

Afecţiunile prematurului: 
Nou-născutul prematur necesită  

multe investigaţii şi multe proceduri  
medicale pe parcursul vieţii în secţia  
de Neonatologie (intubare şi ventilare  
mecanică, recoltare de analize, radiografii  
şi ecografii, puncţie lombară).  

Printre primele complicaţii ale  
prematurităţii imediat după naştere  
este apariţia detresei respiratorii care 

Mortalitatea şi morbiditatea prematurilor,  
mai ales cei sub 1000 de grame, este în  
scădere datorită dezvoltării manevrelor de  
susţinere vitală și a apariţiei surfactantului. 

Aflarea vârstei de gestaţie ținând cont  
de ultima menstruaţie a mamei poate să  
nu fie de încredere. Aproximativ 20% din  
femei au menstre neregulate. Prenatal se  
începe determinarea vârstei de gestaţie  
prin ecografia de prim trimestru, când se  
pot diagnostica anumite anomalii fetale,  
sarcina multiplă, localizarea placentei . 

După naştere, pentru a afla vârsta de 
gestaţie, doctorii neonatologi folosesc  
scorul Ballard care utilizează atât  
parametrii fizici cât şi neurologici.  

de cele mai multe ori se datorează  
lipsei surfactantului în plămânul nou-
născutului. Surfactantul este un complex  
lipoproteic ce începe să fie secretat încă  
din săptămânile 22-24, dar în cantităţi  
mici, fiind suficient secretat în săptămâna 
35 de gestaţie. Astfel, nou-născutul  
prematur poate necesita administrarea  
exogenă de surfactant. Cei mai mulţi 
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prematuri necesită susţinere ventilatorie  
a funcţiei respiratorii, în funcţie de gradul  
de afectare pulmonară pot avea nevoie  
de susţinere minim invazivă, cu ajutorul  
unui aparat care le oferă oxigen sau pot  
necesita intubaţie şi ventilaţie mecanică.  
Alte afecţiuni respiratorii pe care le pot  
dezvolta sunt: sindrom de pierdere de  
aer, apnee de prematuritate, datorită  
dezvoltării insuficiente neurologice, şi  
mai târziu pot rămâne dependenţi de  
oxigen prin dezvoltarea bronhodisplaziei  
pulmonare cronice. 

Termoreglarea este de asemenea o  
problemă pentru prematuri. Datorită  
ţesutului subcutanat care este slab  
reprezentat şi a suprafeţei corporale mari,  
pierderea de căldură este mare la fel ca şi 

perspiraţia şi de aceea necesită „găzduirea  
în utere artificiale” în incubatoare, care 
încearcă să le ofere un confort termic,  
umiditate şi protecţie împotriva stimulilor  
externi. Pielea prematurului este extrem de 
imatură şi de aceea, uşor de lezat, şi prin  
ea se absorb cantităţi mari de substanţe,  
de aceea cel mai bine pentru nou-născutul  
sub 1000 de grame este să fie spălat doar 
cu apă, orice antiseptic folosit să fie 
îndepărtat după terminarea procedurii, 
minimizarea folosirii anumitor adezive. 

 Alte afecţiuni pe care le pot avea nou-
născuţii prematuri sunt: hipotensiune  
arterială şi duct arterial patent, ce necesită  
de asemenea tratament pentru susţinerea  
tensiunii şi pentru închiderea canalului  
arterial.  
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Infecţiile sunt de asemenea un risc de  
temut al prematurităţii. De cele mai multe  
ori, infecţia este şi cea care determină  
naşterea prematură a nou-născutului. De  
asemenea acesta are nevoie de susţinere  
(imunoglobuline) şi tratament antibiotic  
pentru a combate infecţia. 

Imaturitatea prematurului afectează  
de asemenea şi la nivel gastrointestinal,  
astfel alimentarea enterală (alimentație  
pe cale digestivă) a acestuia este destul  
de dificil de făcut şi se începe în cantitate  
mică, crescând lent alimentaţia. Pentru 
a alimenta complet nou-născutul, 
acesta  necesită suplimentare parenterală  
(alimentație pe cale intravenoasă) a  
alimentaţiei. Cel mai bun lapte pentru  
prematur este laptele de mamă, de  
aceea în toate maternităţile mamele 
sunt  încurajate să se mulgă pentru a 
oferi cât  mai curând alimentaţia cea mai 
bună pentru micul nou-născut. Iniţial 
nou-născuţii sub 32-34 de săptămâni 
care  nu au reflex de supt sunt hrăniţi 
prin  gavaj fie continuu, fie discontinuu, în  
funcţie de toleranţa lor digestivă, până se  
maturizează şi dezvoltă reflexul de supt.  
Complicaţiile prematurităţii din punct de  
vedere digestiv sunt: alimentaţie enterală  
(alimentație pe cale digestivă) dificilă,  
şi cea mai de temut este enterocolita   
ulcero-necrotică.   

Chiar dacă iniţial prematurul este  
policitemic (hemoglobină multă), pe  
parcursul internării dezvoltă anemie  
de prematuritate, datorită dezvoltării  
hormonale insuficiente şi a măduvei  
osoase. Din această cauză, prematurul  
poate necesita transfuzii de sânge. De  
asemenea, prematurul are risc de boală  
hemoragică mai mare decât nou-născutul  
la termen şi astfel poate avea nevoie  
de administrare de plasmă proaspătă  
congelată şi de administrare repetată de  
vitamina K, pentru a preveni sau a trata  
această afecţiune. 

Icterul de prematuritate de asemenea  
este mai intens şi de lungă durată,  
necesitând fototerapie pentru o perioadă  
îndelungată. 

Poate avea tulburări neurologice, 
de  la tonus muscular scăzut, hemoragie  
intraventriculară care mai târziu poate  
duce la leucomalacie periventriculară cu  
întârziere în dezvoltare neuro-motorie şi  
psihică.  

Retinopatia de prematuritate poate  
apărea la prematuri. În funcţie de stadiu  
necesită doar monitorizare clinică de  
către un oftalmolog sau poate necesita  
laserterapie. 

Surditatea sau hipoacuzia poate  
apărea de asemenea la prematuri, de aceea  
se face screening auditiv la externare.  

semnificativ incidenţa şi gravitatea   
bolilor respiratorii la bebeluşii prematuri.  
Un alt beneficiu major al tratamentului  
cu steroizi este micşorarea hemoragiilor  
intracraniene. Cu toate că studiile   
nu sunt foarte clare, se pare că 

Tratamentul: 
Terapie prenatală cu corticosteroizi  

– una dintre cele mai importante  
faze în tratametul prematurităţii.  
Cercetările au stabilit că administrarea  
la mamă a steroizilor cu cel puţin 
48 de ore înainte de naştere reduce 
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Îngrijirea nou-născuţilor prematuri  
include: 
  incubatoare închise/deschise pentru  

menţinerea temperaturii corporale 
  monitorizarea temperaturii, tensiunii,  

pulsului, respiraţiei şi a nivelului de  
oxigen 

  administrarea de oxigen prin mască  
sau cu ajutorul unui aparat ventilator  
mecanic pentru susţinerea funcţiei  
respiratorii 

  soluţii intravenoase – când nu poate  
fi hrănit altfel/necesită suplimentarea  
alimentaţiei sau pentru medicaţie 

  catetere centrale percutane sau  
ombilicale pentru alimentaţia  
parenterală (perfuzie), medicaţie  

16  

administrarea de steroizi prenatal   
poate de asemenea ajuta la reducerea  
cazurilor de duct arterial şi enterocolită.   
Se pot administra steroizi mamelor  
în pericol de a naşte prematur între  
săptămânile 24 şi 34 de sarcină. Înainte  
sau după acest interval, medicaţia este de  
obicei ineficientă. 

Bebeluşii prematuri necesită de  
obicei îngrijire într-o secţie specială- de  
terapie intensivă neonatală. În această  
secţie se combină tehnologia avansată şi  
personalul medical specializat, pentru a le  
oferi micuţilor pacienţi îngrijirea deosebită  
de care au nevoie. Această secţie este  
condusă de un medic neonatolog – un  
pediatru specializat în îngrijirea bebeluşilor  
bolnavi sau prematuri.  
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 dispozitive speciale de hrănire a  
bebeluşului – cu lapte de mamă   
sau formulă, constând în gavaj (un  
tub introdus prin guriţă până în  
stomacul bebebuluşului). Laptele de  
mamă are avantajul de a fi absolut  
adaptat nevoilor prematurului şi oferă  
bebeluşului imunitatea mamei. 

Externarea din maternitate 

Nou-născuţii prematuri au de obicei  
nevoie de timp să recupereze – atât 
în  dezvoltare cât şi în greutate. În spital,  
această recuperare implică să înveţe  
să mănânce şi să doarmă, şi creşterea  
constantă în greutate. De obicei nou-
născuţii nu stau în maternitate până 
la  data corectă a naşterii, fiind externaţi  
mai repede în funcţie de evoluţia lor din  
maternitate. 

Criteriile generale care sunt luate 
în considerare pentru plecatul acasă al  
bebeluşului prematur sunt: 
    bolile serioase au fost stabilizate  

  medicaţia necesară în cazul apariţiei    
    unor complicaţii – antibiotice de ex.   
        Metoda “Cangur” - constă în contactul 
piele-la-piele al bebeluşului  prematur 
cu părintele, care ajută şi la  ataşamentul 
părinte-copil. Studiile arată că  bebeluşii 
ţinuţi astfel  au stat mai puţin la  Secţia de 
Terapie Intensivă Neonatologie.  

 temperatura corpului este constantă şi  
se păstrează în cazul în care bebeluşul  
este ţinut într-un pătuţ normal 

 bebeluşul acceptă toate mesele la sân  
sau biberon 

 nu a avut recent crize de apnee  
 părinţii sunt capabili să aibă grijă de  

bebeluş – inclusiv administrarea unei  
eventule medicaţii 
De asemenea, prematurul are nevoie  

de urmărire periodică fie din partea  neo-
natologului fie a pediatrului pentru a se  
vedea evoluţia şi dezvoltarea lui ulterioară  
după externarea din maternitate.  



Ghidul bebelușului îndelung spitalizat  

18  

 Ce este retinopatia de prematuritate? 
Este o boală a vaselor retinei care apare doar la prematuri şi care poate duce la orbire  
dacă nu este diagnosticată şi tratată la timp.  

 Care copii sunt expuşi riscului de a face boala? 
Cei care la naştere au mai puţin de 34 de săptămâni de gestaţie şi/sau mai puţin de 
2000  de grame, precum şi copiii mai mari dacă prezintă factori de risc asociaţi. Cauza 
principală a  acestei boli este prematuritatea asociată cu expunerea la oxigen, la care se 
adaugă alţi factori  de risc pre şi postnatali (boala respiratorie, enterocolita necrozantă, 
anemia, infecţia).   

 Ce se întâmplă de fapt? 
Retina este zona din interiorul ochiului care ne permite să vedem; ea este formată 
dintr-un ţesut nervos şi vase de sânge. Retina începe să se dezvolte din săptămâna a 
16-a de sarcină şi este completă la nou-născutul la termen. La prematur vasele retinei 
sunt incomplet dezvoltate; în unele cazuri se pot opri din creştere şi retina nu se mai 
dezvoltă; în principal din cauza variaţiilor de oxigen de la nivelul retinei, pot apărea 
vase anormale, ceea ce poate duce în final la dezlipire de retină şi la pierderea totală a 
vederii pentru tot restul vieţii.  

 Care este evoluţia bolii? 
Sunt 5 stadii de boală: primele 2 se pot vindeca de la sine, în stadiul 3 de obicei este  
indicat tratamentul, iar stadiile 4 şi 5, de dezlipire de retină, apar adesea la copiii care  
nu au fost examinaţi la timp şi uneori şi după tratament la cei cu forme severe de 
boală  (retinopatia agresivă posterioară). Boala nu evoluează la fel la toţi copiii: uneori 
se poate  vindeca de la sine, alteori netratată poate evolua până la dezlipire de retină 
şi orbire,  fără să poată fi anticipată evoluţia. Din acest motiv, toţi copiii din grupa de 
risc trebuie  examinaţi până la vindecarea completă.  

Retinopatia de prematuritate 
Informații pentru părinți 

Dr. Cristina Nițulescu,  
Medic primar oftalmolog, 

Spitalul Clinic de Copii Marie Skłodowska Curie



 Cum se pune diagnosticul ? 
Copiii trebuie să fie controlaţi pentru prima dată la aproximativ 28 de zile după naştere; 
excepţie fac cei cu vârsta de gestaţie sub 26 de săptămâni, când prima examinare 
se face la 5-6 săptămâni postnatal. De cele mai multe ori primul consult se face în 
maternitate, iar când copilul a fost externat mai repede, părinţii sunt obligaţi  să vină 
la control conform indicaţiilor medicului neonatolog şi oftalmolog în cele 10 centre 
de screening din ţară: Bucureşti, Craiova, Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, 
Braşov, Sibiu, Timişoara, Oradea. Transportul copiilor din maternităţile care nu au 
oftalmolog propriu pentru consult şi/sau tratament în centrele de screening se face 
gratuit prin apelarea Serviciului de Urgenţă 112 .   

 Ce trebuie să faceţi la externarea din maternitate? 
Citiţi cu atenţie recomandările din biletul de externare. Întrebaţi medicul neonatolog  
din maternitate când şi unde trebuie să mergeţi cu copilul la control sau dacă s-a făcut  
controlul oftalmologic.   

 Care este tratamentul? 
Tratamentul LASER poate vindeca boala; este indicat în cazurile în care boala 
evoluează; laserul opreşte dezvoltarea anormală a vaselor retinei care pot să ducă în 
final la dezlipire de retină şi orbire. În ultimul timp se practică injecţia intraoculară 
cu Avastin la copiii cu forma agresivă de boală, pentru a nu se distruge prin laser 
cea mai mare parte a retinei. În stadiul de dezlipire de retină este indicat tratamentul 
chirurgical, dar care nu reuşeşte să restabilească vederea decât cel mult la nivelul de 
percepţie de lumină. Din acest motiv copiii nu ar trebui să ajungă în acest stadiu.  

 De ce trebuie să vă aduceţi copilul de mai multe ori la control? 
Această boală afectează iniţial periferia retinei şi poate evolua la 3-4 luni de la naştere;  
în această perioadă copilul poate vedea lumina şi obiectele mari. De cele mai multe  
ori, atunci când copilul este externat, boala oculară nu este vindecată; el trebuie să fie  
adus la control de mai multe ori până când medicul oftalmolog constată că boala s-a  
vindecat.  

În cazul în care copilul este internat în spital pentru o altă afecţiune şi nu-l puteţi  
aduce la control, sunteţi obligaţi să luaţi legătura cu medicul oftalmolog. 

 Dacă neglijaţi controalele periodice, vă asumaţi riscul de a avea un copil orb. 
Dacă ascultaţi indicaţiile medicului oftalmolog şi vă aduceţi copilul la controalele

periodice, îi oferiţi acestuia cele mai mari şanse de a avea o vedere normală. 
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Alimentația prematurului 
Dr. Ioana Roșca  

Medic primar neonatologie, specialist pediatru  
Spitalul Clinic OG ”Prof. Dr. Panait Sârbu”, București

Prematurul este nou-născutul cu vârsta  
gestaţională sub 37 săptămâni, iar  

complicaţiile prematurităţii sunt invers  
proporţionale cu vârsta de gestaţie ceea  
ce înseamnă că îngrijirea nou-născutului la  
o vârstă gestaţională spre limita viabilităţii  
presupune eforturi considerabile şi 
o  provocare majoră pentru echipa de  
neonatologie.  

Tubul digestiv al prematurului este  
imatur, iar această imaturitate se manifestă  
prin tulburări de alimentaţie:  
 Intoleranţa digestivă sau tolerare cu  

dificultate a alimentaţiei  
 Reziduu gastric (secreţia gastrică  

stagnează în stomac ceea ce face  
alimentarea să fie imposibilă sau să se  
facă cu dificultate)  

 Risc crescut pentru enterocolita  
ulcero-necrotică (abdomen destins  
de volum, nu permite alimentarea  
nou-născutului întrucât există riscul  
perforaţiei intestinale)  
La nou-născutul prematur secreţia  

salivară este redusă, mucoasa bucală  este 
permeabilă, stomacul are capacitate   

redusă şi evacuarea gastrică este întârziată,  
peristaltismul (mişcarea) intestinal este  
diminuat. Toate aceste caracteristici  ale 
prematurului fac dificilă alimentaţia  
acestuia. El prezintă frecvent meteorism (o  
acumulare de gaze în intestin) abdominal  
şi constipaţie. 

Nutriţia prematurului trebuie să-i  
asigure creşterea şi dezvoltarea optimă.  
Aceşti copii au nevoi energetice crescute,  
rezervele de glucide, proteine şi lipide  
sunt scăzute, iar toleranţa digestivă este  
de asemenea scăzută. 

Din punct de vedere calitativ, laptele  
matern este singurul aliment care asigură  
aportul optim proteic, însă pentru  
creşterea ponderală trebuie adăugat  
fortifiant (adaos de concentrate de  
proteine). Laptele de mamă reprezintă un  
aport suficient de energie, proteine, lipide,  
carbohidraţi, microelemente şi apă pentru  
a asigura creşterea prematurului. Laptele  
mamelor care au născut prematur are o  
cantitate mai mare de proteine, cisteină,  
taurină, Na şi cloruri şi o concentraţie  
mai mică de lactoză în comparaţie  cu 
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laptele mamelor care au născut la termen.  
Compoziţia laptelui matern se modifică  
în funcţie de vârsta de gestaţie, anotimp,  
momentul zilei şi alimentaţia mamei. 

În maternitate nou-născuţii prematuri  
cu vârsta de gestaţie sub 34 săptămâni se  
alimentează prin gavaj deoarece prezintă  
dificultăţi de supt şi de glutiţie. Gavajul  
reprezintă introducerea unei sonde prin  
care se hrăneşte copilul până în stomac.  
Cantitatea de lapte se administrează cu o  
seringă care se ataşează la sondă. Înaintea  
mesei asistenta controlează reziduul  
gastric. Prematurii cu greutate foarte mică  
la naştere necesită iniţial gavaj continuu,  
laptele se administrează cu ajutorul unei  
pompe de perfuzie. După vârsta de 34  
săptămâni de gestaţie nou-născuţii se  
pot alimenta la biberon, iar după 35-36  
săptămâni de gestaţie şi o greutate mai  
mare de 2300 g se pot alimenta şi la sân. 

Stimularea lactaţiei pe perioada  
spitalizării prelungite se face prin aport   

crescut de lichide, mama ar trebui să  
consume aproximativ 4 litri de lichide  
(nu sucuri acidulate, nu cafea), să aibă o  
alimentaţie echilibrată, atitudine pozitivă/ 
optimistă şi un program de odihnă prelungit. 

După externare, fostul prematur ar  
trebui alimentat la interval de 3 ore, cu lapte  
de mamă sau formulă adaptată vârstei  
şi greutăţii, în cantităţi adaptate fiecărui  
copil. (copii cu reflux gastroesofagian vor  
primi cantităţi de lapte mai mici la interval  
orare mai scurte asociate cu masări fizice:  
poziţie antireflux, la 45 grade, menţinerea  
după alimentaţie a unei poziţii verticale cel  
puţin 20 min, la nevoie vor primi preparate  
destinate acestei afecţiuni). 

Diversificarea este recomandat  să fie 
începută, conform ESPGHAN  (The European 
Society for Paediatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition), la 6 luni, schema 
de diversificare adaptându-se fiecărui 
copil în parte, în plină  stare  de  sănătate a 
copilului.  
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Rolul mamei în 
terapia neonatală 

 Dr. Maria Livia Ognean,  
Medic primar neonatologie, Doctor în ştiinţe medicale,  

Șef secție neonatologie, Spital Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu  

Chiar şi în acest mediu extrem de  
tehnologizat, lângă un copil conectat  

prin numeroase fire la diverse aparate, în  
sunetul cvasicontinuu al alarmelor, mama  
îşi poate găsi, cu sprijinul echipei medicale  
– medici, asistente, psihologi – locul lângă  
copilul său. 

Laptele matern al mamei care a  
născut prematur este esenţial pentru  
buna adaptare a tubului digestiv al  
prematurului, fiind perfect adaptat  
nevoilor acestora în condiţiile în care  
naşterea prematură presupune un stres  
major şi asupra tubului digestiv. Laptele  
matern este sursa ideală de nutrienţi, în  
cazul prematurilor idealul fiind atingerea  
unui ritm de creştere şi dezvoltare 
similar  celui al unui făt de aceeaşi vârstă 
de  gestaţie care continuă să se dezvolte  
intrauterin. Din păcate acest lucru nu se  
întâmplă datorită consumului energetic  
crescut al aparatelor şi sistemelor   
imature care trebuie să se adapteze  
şi să funcţioneze în condiţiile vieţii  
extrauterine. Dar laptele matern, deseori 

fortifiat cu fortifianţi de lapte matern sau  
proteine, reuşeşte să asigure prematurilor  
ritmul de creştere şi dezvoltare cel mai  
apropiat de cel intrauterin. În plus, laptele  
matern nu este doar un aliment. Laptele  
matern este o sursă importantă de factori  
de creştere pentru tubul digestiv, unii din  
aceştia cu rol important în prevenirea  
enterocolitei ulcero-necrotice – o  
afecţiune cu cauze multiple şi complexe,  
încă incomplet înţeleasă şi care poate  
avea multiple complicaţii pe termen lung  
şi scurt şi care este o cauză importantă de  
mortalitate la prematuri (decesul survine  
în circa o treime din cazuri). De asemenea,  
laptele matern este o sursă importantă  
de anticorpi şi celule implicate în lupta  
sistemului imun al prematurului – 
foarte  puţin dezvoltat – cu infecţiile. Cu 
cât  naşterea se produce mai devreme, 
cu  atât transferul de anticorpi materni  
prin placentă este mai redus lăsând  
prematurul descoperit în faţa agresiunilor  
virale, bacteriene, fungice din mediu.   
Toate acestea sunt motive pentru a 
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încuraja proaspetele mame de prematuri  
care nu au contraindicaţii pentru alăptare  
să vină în terapia intensivă neonatală cât  
mai curând după naştere şi, în funcţie  
de gradul de prematuritate şi severitatea  
afecţiunilor asociate prematurităţii, să  
mulgă laptele pentru a-l oferi copilului.  
În cazul prematurilor mici şi foarte mici,  
laptele este oferit prematurilor pe sondiţă  
gastrică timp de săptămâni sau chiar luni  
de zile dar, de la 33-34 de săptămâni, din  
momentul în care reflexul de supt se  
coordonează cu respiraţia şi deglutiţia şi  
în absenţa unei suferinţe respiratorii sau  
anomalii de tub digestiv, prematurii pot fi  
puşi la sân dacă sunt stabili din punct de  
vedere clinic. În plus, în cazul şi pe durata  
alimentaţiei prin gavaj, pe sondiţă, mama  
poate ajuta la stimularea reflexului de supt  
prin oferirea unei suzete. De asemenea,  
anumiţi nutrienţi au importanţă majoră  
pentru creşterea şi maturarea creierului şi  
pot juca un rol neuroprotector împotriva   

leziunilor substanţei albe cerebrale prin  
modularea inflamaţiei şi infecţiei. 

Poziţionarea prematurului este foarte  
importantă pentru buna dezvoltare şi  
maturizare a sistemului nervos central  
al prematurului şi este un punct foarte  
important al îngrijirii developmentale, tip  
de îngrijire care stimulează dezvoltarea  
normală a prematurului în condiţiile  
vieţii extrauterine. Se încearcă astfel, prin  
poziţionare, imitarea poziţiei fetale prin  
aşezarea prematurilor în cuiburi al căror  
rol este de a oferi prematurilor limite  
asemănătoare pereţilor uterini oferind  
senzaţia de securitate şi confort. Cu  
acordul echipei medicale, din momentul  
în care prematurul este stabil mama poate  
ajuta la poziţionarea copilului, de preferat  
aşezat pe o parte cu braţele flectate pe  
torace, mâinile aşezate în apropierea feţei  
copilului şi picioarele flectate pe abdomen  
sau pe burtică. Aceste poziţii vor ajuta  
prematurul să doarmă şi să îşi organizeze 
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mai bine sistemul nervos, oferind pre-
mizele unei dezvoltări neurologice mai  
apropiate de normalul vieţii intrauterine.  
Prematurii au tonus muscular cu atât mai  
redus cu cât sunt mai mici şi, fără sprijin,  
stau intinşi, cu membrele în extensie, cu  
capul căzut pe o parte iar aceasta poate  
să afecteze precoce dezvoltarea motorie  a 
prematurului. 

Respectarea somnului prematurului.  
Oricât de mult şi-ar dori mama să îşi  
atingă copilul de fiecare dată când îl  
vizitează, personalul medical trebuie să  
înveţe mama să respecte somnul acestuia  
întrucât somnul este esenţial pentru  
dezvoltarea sistemului nervos central.  

Minimalizarea manevrării şi gruparea  
îngrijirilor au scopul de a asigura perioade  
de somn neîntrerupte ale copilului pentru  
ca aceştia să economisească energie pentru  
creştere şi dezvoltare. Personalul din terapia  
intensivă neonatală încearcă să nu trezească  
copiii care dorm decât dacă e necesar 

pentru terapii sau investigaţii iar părinţii  
trebuie încurajaţi şi ei să respecte somnul  
prematurului şi să aştepte trezirea acestuia  
înainte de a-l atinge. 

Zgomotul şi lumina excesivă. Terapia  
intensivă neonatală este un mediu foarte  
diferit de uterul matern. Zgomotul şi  
lumina excesive, poziţionarea incorectă  
şi manevrarea excesivă pot avea efecte  
dăunătoare pe termen îndelungat asupra  
dezvoltării copilului şi de aceea trebuie  
evitate prin setarea alarmelor monitoarelor  
la minim, acoperirea incubatoarelor cu  
pături, aprinderea luminii puternice doar  
atunci când e nevoie de manevre pentru  
terapie sau investigaţii, acoperirea ochilor  
prematurilor atunci când sunt folosite  
lumini puternice. 

Atingerea  este esenţială atât pentru  
copil cât şi pentru mamă, pentru părinţi şi  
trebuie încurajată atunci când prematurul  
este treaz şi dispus la interacţiune fără  a 
uita însă de dificultăţile prematurilor 
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de a face faţă mai multor stimuli la un  
moment dat (atingere, vorbit, mişcare,  
etc.). Prinderea mâinii şi mângăierea  
capului sunt modalităţi prin care părinţii  
se pot apropia de copil. Majoritatea  
copiilor se simt bine când mâinile şi capul  
le sunt cuprinse cu palmele ca într-o cupă.  
Prematurii pot să nu perceapă foarte bine  
atingerile prea fine sau mângăierile foarte  
uşoare dar reacţionează pozitiv la atingerea  
blândă dar fermă cu palma plasată pe  
torace sau cap. Echipa medicală trebuie  
să înveţe mama să recunoască semnele  
de stres, oboseală sau hiperstimulare  
ale prematurului astfel încât mama să  
limiteze contactul cu prematurul în aceste  
situaţii. În timp, mama va observa ce-i  
place şi ce nu îi place copilului său şi poate  
adapta atingerile sale astfel încât perioada  
de timp petrecută cu copilul să fie una  
plăcută şi dorită de amândoi. Este nevoie  
de perseverenţă şi răbdare pentru a  
construi o legătură strânsă cu prematurul  
în terapia intensivă neonatală şi e rolul 

echipei medicale şi al psihologului să  
ajute mama să înţeleagă acest lucru şi să  
construiască încet relaţia cu copilul. 

Vocea mamei este o parte importantă  a 
relaţiei cu prematurul, acesta recunoscând   
vocea mamei şi bucurându-se de ea.  
Mamele trebuie încurajate să vorbească,  
să cânte sau să citească prematurului  
cu voce joasă însă cu aceeaşi atenţie  la 
incapacitatea prematurilor de a face   
faţă mai multor stimuli în acelaşi timp:   
atingere, vorbire, mişcare. 

Recunoaşterea semnelor de stres  
este importantă. Sistemul nervos imatur  
al prematurului nu îi oferă acestuia  
posibilitatea de a face faţă cu succes  
mai multor stimuli în acelaşi timp şi nici  
stimulării cu durată prelungită. Personalul  
medical şi părinţii trebuie să recunoască  
aceste semne de stres, semne care pot fi  
subtile, trec neobservate sau pot apare  
inconstant fără nici o legătură cu un stres  
evident. Dacă personalul medical sau 
   



Ghidul bebelușului îndelung spitalizat  

26  

În loc de concluzie, un soi de final 

Experienţa trecerii prin terapia intensivă neonatală, fie şi doar pentru câteva zile, este  
traumatizantă atât pentru copil cât şi pentru mamă şi pentru întreaga familie a copilului.  
Dar, cu ajutorul echipei medicale şi al psihologului, părinţii pot învăţa să facă abstracţie  
şi să vadă dincolo de aparate, fire, alarme, proceduri şi pot fi părinţi pentru copiii lor  
ajutându-i să treacă peste una din cele mai dificile, dacă nu cumva chiar cea mai dificilă,  
perioadă din viaţa lor. Pot să-i cunoască şi să-i ajute şi mai ales să-i iubească.  

părinţii observă că prematurul prezintă  
plâns cu sughiţ, strănut, arcuirea spatelui,  
încruntare, degete răsfirate, modificări  
ale frecvenţei cardiace şi ale ritmului  
respirator, vărsături, modificări ale 
culorii  corpului e indicat ca stimularea 
să fie  oprită şi prematurul să fie lăsat să 
se  odihnească, să doarmă, toate aceste  
semne sugerând că prematurul nu mai  
„poate face faţă” în momentul respectiv şi  
are nevoie de odihnă. Din contră, semnele  
care indică faptul că prematurul este  
dispus la contact, manevrare sau stimulare  
şi le tolerează sunt căscatul în stare de  
veghe, urmărirea cu privirea, grimasele  
de supt, mişcările mână-gură, frecvenţa  
cardiacă şi ritm respirator stabil, toleranţa  
digestivă bună, tremurături, mişcările fine  
ale corpului, culoarea tegumentară stabilă. 

Îngrijirea de tip cangur (kangaroo  
care)  dezvoltată iniţial pentru a scădea  
riscul de hipotermie al prematurilor 
într-o  maternitate din Bogota, Columbia, 
în  condiţiile penuriei de incubatoare, s-a  
dovedit, în timp o metodă importantă de  
îngrijire a prematurilor, cu rol important  
pentru buna lor dezvoltare fizică şi  
psihologică. Îngrijirea de tip cangur  
descrie, în esenţă, ţinerea prematurului  
în contact piele-la-piele prin plasare 

pe pieptul gol al părintelui (de obicei  
mama, cel puţin la început, dar şi tatăl). În  
condiţii de stabilitate cardio-respiratorie şi  
hemodinamică, prematurul poate fi ţinut  
în stilul cangur chiar dacă respiraţia sa  
este încă ajutată de ventilator. Este indicat  
ca astfel de momente de îngrijire să fie  
alese în timpul sau înaintea alimentaţiei,  
cuplat cu alte manevre de îngrijire, ideală  
fiind alocarea unei ore întregi pentru  
acest contact mamă-copil fără afectarea  
ciclului de somn-veghe al prematurului.  
Între beneficiile notate ale îngrijirii de tip  
cangur se numără: promovarea apropierii  
şi relaţiei mamă-copil, creştere mai bună  
în greutate, ameliorarea producţiei de  
lapte matern, alimentare mai rapidă la  
sân, scăderea nevoii de oxigen, scăderea  
duratei plânsului prematurului, stabilitate  
mai bună a temperaturii corporale, somn  
mai liniştit, respiraţie şi frecvenţă cardiacă  
mai stabile. De asemenea, îngrijirea de 
tip  cangur ajută părinţii să îşi cunoască 
mai  bine copilul, să îi recunoască nevoile 
şi  creşte încrederea părinţilor în propriile  
puteri şi abilitatea acestora de a îngriji  
un copil prematur, reducând efectele  
stres-ului terapiei intensive neonatale,  
atât asupra prematurului cât şi asupra  
părinţilor.  
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Evoluţia prematurului  
influenţată de starea mamei 

Psih. Nina Sofian 
Psiholog voluntar Asociația Unu și Unu în perioada 2015-2017

Trecerea de la starea de graviditate,  care 
este o călătorie minunată,  cu multe 

emoţii, cu multe aşteptări,  cu multe 
planuri de viitor, cu multă  bucurie, la cea 
de mamă care tocmai a  dat naştere unui 
copil prematur, nu este  uşoară. Anxietatea 
părinţilor, în special a  mamei apare 
frecvent ca un răspuns la  evenimentul 
traumatic trăit, cu atât mai  mult cu cât este 
un eveniment care apare  total neaşteptat 
în viaţa cuplurilor care  aşteaptă un nou 
membru al familiei. 

Chiar şi în cazul unei naşteri fără  
probleme, anxietatea şi chiar depresia  
pot să apară după naştere datorită  
modificărilor hormonale asociate  
acesteia, a factorilor emoţionali implicaţi  
în naşterea unui copil şi a altor factori de  
stres din mediu.  

Cu atât mai mult în cazul naşterii  
premature, mamele nu sunt pregătite  
pentru acest eveniment, de aceea  
este indicat ca ele să fie monitorizate  
psihologic şi să ceară suport în  
situaţiile în care apar semne de  
depresie postpartum care includ:
 Sentimente de vinovăţie 
 Tristeţe permanentă 
 Stări accentuate de tensiune, teamă şi  

nelinişte     

  Critica foarte aspră la adresa propriei  
persoane 

 Instabilitate emoţională (plâns  
frecvent, iritabilitate declanşată de  
lucruri mărunte) 

 Senzaţie de epuizare 
 Sentimentul că sunt copleşite de ceea  

ce se întâmplă 
 Sentimentul că viaţa nu mai merită să 

fie trăită   
 Tulburări de somn – fie nu pot să  

doarmă, fie somnul nu e odihnitor sau  
dimpotrivă dorm excesiv de mult 

 Sentimente de vinovăţie pentru felul în  
care starea lor îi afectează pe cei din jur

   Conform cercetărilor, se estimează  
ca una din trei persoane va avea la  
un moment dat în viaţă o problemă  
psihică. Foarte multe femei care devin  
mame născând prematur luptă cu  o 
problemă emoţională. E un aspect  
îngrijorător dacă ne gândim că la noi,  
încă există o rezistenţă pentru a cere  
sprijinul unui psiholog, psihoterapeut sau  
psihiatru, iar majoritatea maternităţilor  
nu dispun de resurse pentru a angaja 
un  specialist. Atunci când aceste mame 
se  confruntă cu o problemă emoţională  
durează cel puţin câteva luni până când  
ajung să ceară ajutor de specialitate.  
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Prematuritatea = factor de risc în apariţia depresiei postpartum 
1 din 7 mame dezvoltă depresie post partum 
1 din 5 mame cu depresie post partum are gânduri suicidale 
86% din mamele cu depresie post partum nu sunt diagnosticate şi nu primesc  
tratament 
20% din mamele care mor în primul an după naştere mor prin sinucidere 70% 
dintre mame dezvoltă baby blues – care durează maxim 2 săptămâni  

“Viaţa e ca mersul pe bicicletă.   
Ca să-ţi păstrezi echilibrul trebuie să pedalezi”  

Albert Einstein  

E important ca mamele să conştien-
tizeze că în depresia postpartum le sunt  
afectate în special gândurile – că atunci  
când sunt deprimate viaţa în ansamblul ei  
apare deformată iar ele văd doar aspectele  
negative, doar ceea ce nu funcţionează,  
doar situaţiile în care cei din jur nu sunt  
acolo, etc.  

Prin intermediul Asociaţiei Unu  şi Unu 
şi a voluntarilor săi, psihologul  ajunge în 
maternitate, unde în cadrul   

şedinţelor individuale sau în grupurile  
de suport învaţă părinţii să “analizeze”  
aceste gânduri, să le recunoască pe cele  
iraţionale, să le păstreze pe cele corecte  
sau pe cele care îi ajută şi să le modifice  
pe cele care îi deprimă. Asta nu înseamnă  
să rupă contactul cu realitatea şi să  
“gândească pozitiv” indiferent de ceea ce  
li se întâmplă, ci înseamnă să se raporteze  
raţional la situaţia trăită.  

De ce ar trebui ca părinţii de prematuri să aibă acces 
(încă din maternitate) la psiholog?  

În primul rând pentru a reduce riscul  
de apariţie a depresiei postpartum. 
În cadrul terapiei mamele vor ajunge  
să înţeleagă situaţia prin care trec, să  
vorbească deschis despre ea, evitând  
astfel amplificarea  problemelor.  

În al doilea rând pentru că un psiholog  
îi poate ajuta pe părinţii de prematuri să  
găsească strategii eficiente de a face faţă  
emoţiilor negative, fie ca vorbim de frică,  
îngrijorare, furie sau tristeţe.  

Strategiile pe care le vor învăţa 
împreună  nu vor fi neapărat uşor sau plăcut 
de aplicat,  dar folosite cu perseverenţă şi 
aplicate  corect, pot deschide calea spre 
reducerea  semnificativă şi chiar rezolvarea 
problemelor  asociate acestui eveniment. 

Resursele interioare pe care le  avem 
sunt nelimitate, ele există în noi,  indiferent 
de situaţiile grele prin care  trecem, trebuie 
doar să fim învăţaţi să le  accesăm.  
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Medic în terapie     
Dr. Ioana Roșca  

Medic primar neonatologie specialist pediatru  
SCOG “Prof.Dr.Panait Sârbu”, Bucureşti   

Pentru un medic neonatolog este o  
provocare salvarea vieţii unui prematur  

foarte mic, deoarece nou-născutul poate  
fi imprevizibil, schimbându-și starea de  
la un moment la altul. Munca în terapie  
intensivă este în echipă, necesită un  
consum de energie foarte mare pentru a 
salva vieţi. Sunt multe cazuri dificile care ne  
rămân în memorie de-a lungul anilor, iar la  
reîntoarcerea în maternitate îi recunoaştem  
pe părinţi şi avem emoţii mari când ni se 
prezintă un copil bine dezvoltat şi despre  
care numai noi, ca şi cadre medicale, ştim 

prin ce a trecut. În terapie sunt momente  
critice în care viaţa copilului depinde de  
o manevră terapeutică efectuată promt,  
rapid şi corect; nu ai timp să te gândeşti  
cine este în jurul tău, te detaşezi, vezi doar  
pacientul şi execuţi manevra salvatoare  
care poate să nu reuşească, te concentrezi,  
spui “Doamne ajută” şi încerci din nou!  
Emoţiile sunt atât de mari încât simţi că  
mori şi apoi înviezi o dată cu pacientul.  
Profesia de medic neonatolog necesită  
studiu, experienţă, curaj, prezenţă de  
spirit,  anticipare  şi  stăpânire  de  sine.              

Un trup firav pe care abia îl poţi ţine  
în palmă, “smuls “din pântecul mamei sale  
şi aruncat în viaţă mult prea curând. Aşa  
începe viaţa majorităţii pacienţilor noştri.  
O luptă a lor, a noastră, a vieţii. 

E greu să învingi când ai 500 de grame,  
când te naşti bolnav sau cu malformații.  
Minutele sunt ore şi secundele sunt  
minute ce implică o luptă a lor şi a noastră. 

O luptă pentru supravieţuire, pentru 
înlăturarea suferinţei, pe care copiii  trebuie 
să o ducă indiferent de voinţa lor.

Terapia Intensivă este un mediu care  
marchează puternic, fizic şi emoţional şi pune  
accentul pe sensibilitate şi susţinere. În faţa 
unui nou-născut cu probleme, personalul  
medical evaluează rapid copilul şi acordă 
imediat atenţie manevrelor de reanimare.  

Testimonialul unui asistent medical
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Nu rareori m-a impresionat modul în  
care este dusă această luptă, cum se agaţă  
de viaţă cu degeţelele lor aparent firave,  
sau cum o părăsesc cu pumnişorii strânşi. 

Aş putea descrie o zi de muncă în  
terapie intensivă neonatală, aş putea vorbi  
despre timpul care ne este necesar pentru  
a reda familiei un copil prematur, despre  
sentimentul pe care îl avem atunci când  
micuţilor le înfloresc obrajii şi părinţii lor 

au lacrimi de bucurie în ochi.  
Ar fi multe de spus, pentru că munca  

noastră este complexă şi bogată. Este  
un mod de viaţă în care dăruim mult şi  
primim mult. 

Fiecare dintre noi, cei care participăm,  
medici şi asistente, la salvarea unui copil  
şi avem rezultate pozitive sau negative,  
suntem cuprinşi de sentimente care cu  
greu sau deloc pot fi exprimate în cuvinte.    
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Externarea și monitorizarea  
prematurului 

Dr. Adriana Dan,  
Medic primar pediatrie- neonatologie,  

Șef secție Neonatologie Spitalul Universitar de Urgență, București   

Nou-născutul prematur nu este doar  
un copil mai mic, ci un copil imatur  

din punct de vedere al tuturor aparatelor şi  
sistemelor organismului. Adaptarea nou-
născutului prematur la mediul extrauterin  
este dificilă şi se realizează anevoios, într-
un timp variabil, în funcţie de vârsta de  
gestaţie, de greutate şi de eventualele 

complicaţii asociate. Externarea la  
domiciliu a unui prematur este un motiv  
de bucurie, însă implică mai multă atenţie  
şi responsabilitate din partea părinţilor.  
De aceea familia trebuie informată asupra  
unor măsuri de îngrijire suplimentare,  
care vor ţine cont de particularităţile nou-
născutului prematur.   

Semne de alarmă care impun consultaţia medicală  

În primul rând părinţii trebuie să  
cunoască semnele ce pot indica o suferinţă  
a nou-născutului: modificarea coloraţiei 

tegumentare (cianoză, paloare extremă, icter  
intens), febră, efort respirator, geamăt, apnee, 
alimentaţie dificilă (somnolent, nu suge,  
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varsă), curba ponderală deficitară, abdomen 
destins, orice tumefacţii (umflături) la nivelul  
abdomenului sau ale regiunii inghinale,  
genitale, modificări ale aspectului fontanelei  

Condiţii generale 

Temperatura în cameră va fi constantă,  
de 24-25 grade Celsius cu precauţii în  
timpul nopţii, când este recomandată  
învelirea bebeluşului cu o păturică/ 
sac de dormit, luând însă măsurile de  
precauţie pentru a evita acoperirea feţei şi  
sufocarea nou-născutului. Cu cât copilul  
are greutate mai mică, posibilităţile lui  
de încălzire sunt mai reduse. Mâinile 
şi  picioarele bebeluşului sunt de obicei  
reci şi uneori cianotice; este indicată  
purtarea de şosetuţe chiar în sezonul  
cald. Cu toate acestea nu este necesară  
îmbrăcarea copilului cu mai multe straturi  
de haine, căciulă sau mănuşi, care pot  
duce la supraîncălzire (aceasta favorizează  
deshidratarea şi chiar crizele de apnee). În  
condiţii de caniculă este permisă utilizarea  
aparatelor de aer condiţionat pentru a  
răcori camera, în absenţa copilului (este  
de evitat ca ventilatorul să funcţioneze în  
prezenţa nou-născutului). Este de preferat  
să nu existe diferenţe de temperatură între  
camerele unde stă copilul (variaţiile de  
temperatură sunt mai periculoase decât  
temperaturile scăzute). 

Umiditatea trebuie menţinută între  
50-60%, fiind necesar un umidificator,  
în special în sezonul rece, când camera  
este încălzită cu ajutorul caloriferelor.  
Camera trebuie aerisită de mai multe ori  
pe zi, încercând însă ca temperatura să se  
menţină constantă.  

Pătuţul nou-născutului trebuie ferit de  
curenţii de aer şi aşezat departe de sursele   

(deprimată sau bombată), tonus muscular  
prea scăzut sau hipertonie, convulsii; toate  
acestea necesită examinarea de urgenţă de  
către medicul neonatolog sau pediatru.  

de căldură. Prematurul poate fi uşor  
suprastimulat de prea multă lumină sau  
de sunetele puternice, de aceea va trebui  
creată o atmosferă cât mai liniştitoare  
pentru nou-născut. Patul nou-născutului  
este bine să fie uşor înclinat, aproximativ  
15-30 grade (capul copilului să se afle 
mai  sus decât corpul), pentru a împiedica  
vărsăturile/regurgitaţiile. Această modifi-
care se va face din picioarele patului sau  
prin plasarea sub saltea a unei pături, (de  
ex.), salteaua bebeluşului este obligatoriu  
a fi tare şi dreaptă! Nu se lasă în pat  
jucării, prosoape, scutece, obiecte de  
vestimentaţie ce pot ajunge accidental să  
obstrueze respiraţia copilului. 

Pentru a evita aspirarea şi sufocarea  
nou-născutului în caz de vărsătură, poziţia  
acestuia în pat după masă va fi obligatoriu  
culcat pe o parte (nu pe spate şi preferabil  
nici pe burtă). Se va schimba în cursul  
aceleiaşi zile poziţia copilului de pe o parte  
pe alta pentru a împiedica plagicefalia  
(turtirea asimetrica a craniului).  

Nou-născutul prematur doarme mai  
mult decât un nou-născut la termen în  24 
de ore, dar pe perioade mai scurte,  astfel 
pe timpul nopţii părinţii vor fi treziţi  des 
până în jurul vârstei de 8-9 luni. În  unele 
situaţii, în special datorită icterului,  posibil 
şi altor cauze, nou-născutul  prematur 
poate să fie mai somnolent, să  nu se 
trezească la orele de masă, de aceea  
trebuie trezit de către părinţi la fiecare 3  
ore.  
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Alimentaţia 

Alimentaţia prematurului este de  
preferat să fie cea naturală, deoarece laptele  
matern este perfect adaptat nevoilor de  
creştere şi dezvoltare neuropsihică a nou-
născutului prematur. Pentru prematurii 
cu  greutate mică (<2000g) se poate 
administra  un fortifiant de lapte matern, 
care creşte  aportul caloric şi nutritiv al 
acestuia.  

Alimentaţia se poate face, cel mai  
bine la sân, direct, sau cu lapte de mamă  
muls, ţinând însă cont de faptul că o parte  
din calităţile laptelui matern se pierd  
prin colectare şi conservare. Dacă totuşi  
alăptarea nu este posibilă alimentaţia  
nou-născutului prematur se va face cu  
formule de lapte special adaptate pentru  
aceştia care conţin o cantitate mai mare  
de vitamine şi nutrienţi faţă de formulele  
pentru nou-născuţi la termen.  

Suplimente nutritive  

Ritmul de administrare a alimentaţiei  
trebuie să fie la cerere, dacă nou-născutul  
suge eficient la sân, sau la 3-4 ore, interval  
impus de mamă, dacă bebeluşul nu se  
trezeşte spontan. Cantitatea de lapte este  
variabilă, în funcţie de greutate şi vârsta  
nou-născutului, dar ea trebuie crescută  
progresiv în concordanţă cu apetitul  
bebeluşului şi evoluţia curbei ponderale.  
Bebeluşul ar trebui cântărit periodic, 
de  preferat săptămânal, pentru a evalua  
starea sa de nutriţie. 

În perioada de sugar, faţă de un nou-
născut la termen, care iniţiază alimentaţia  
solidă, diversificată de la 4 sau 6 luni,  
prematurul va fi alimentat exclusiv cu  
lapte până la vârsta de 6 luni sau 6  
kilograme (condiţie care se atinge prima).  

Orice nou-născut prematur trebuie să 
primească un tratament de profilaxie a 
rahitismului, care constă în administrare 
de vitamina D şi calciu, conform cu 
recomandările primite din maternitate.
Spre deosebire de nou-născuţii la 
termen, nou-născuţii prematuri au 
rezerve insuficiente de fier şi o creştere  
accelerată, care îi predispune riscului 

de anemie de prematuritate. De aceea,  
majoritatea prematurilor necesită  
tratament cu fier începând cu luna a doua  
de viaţă. Pentru dezvoltarea somatică şi  
neurologică a prematurilor se recomandă  
şi administrarea de alte vitamine (A, 
B,  E), de obicei sub formă de preparate  
polivitaminice.  



Q&A: Ghid despre sănătatea mamei și copilului în perioada COVID-19” 
https://unusiunu.com/proiecte/ghid-despre-sanatatea-mamei-si-copilului-in-
perioada-covid-19/
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Imunizări şi prevenirea infecţiilor intercurente  

Prematurul are un sistem imun  
incomplet dezvoltat. De aceea,  prevenirea  
infecţiilor este esenţială. Aceasta se  poate 
realiza printr-o igienă corectă atât  a 
nou-născutului cât şi a persoanelor  
care se implică în îngrijirea acestuia.  
De asemenea, evitarea contactului cu  
persoane bolnave şi a locurilor publice  
aglomerate în primii doi ani de viaţă este  
foarte importantă. Alăptarea conduce  
la o creştere a rezistenţei organismului la  
infecţiile pe care mama le contactează sau  
le-a contactat în trecut (prin anticorpi ce  
trec din sânge în lapte), dar nu garantează  
absenţa îmbolnăvirilor. 

Vaccinările protejează organismul  
sensibil al prematurilor de îmbolnăviri  
grave. Schema de vaccinare este aceeaşi  
ca pentru un nou-născut la termen, se  

vaccinează după vârsta cronologică şi 
nu  după vârsta de gestaţie (deci nu 
se amână  niciodată vaccinarea unui 
prematur pe  acest criteriu!). Excepţie face 
vaccinul  împotriva tuberculozei (BCG), 
care nu  se face sub greutatea de 2300g. 
Există  şi vaccinări opţionale, suplimentare,  
recomandate prematurilor despre  care 
trebuie să discutaţi cu medicul  neonatolog. 
La prematurii cu vârsta de  gestaţie sub 
32 de săptămâni de gestaţie  şi care au 
necesitat îngrijiri în terapie  intensivă 
neonatală (în special ventilaţie  mecanică) 
este recomandată și o  imunizare pasivă 
împotriva îmbolnăvirilor  respiratorii 
virale (virusul sinciţial  respirator), care se 
efectuează lunar, în  sezonul rece, până la 
vârsta de 1 an.  
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Monitorizarea dezvoltării  

Datorită riscurilor de dezvoltare 
a  multiplelor deficienţe şi sechelelor 
ce  pot afecta un nou-născut prematur,  
după externarea din maternitate  
acesta trebuie să intre obligatoriu într-
un program de urmărire atentă care  
durează până la vârsta de 2 ani, când  
se consideră că are loc recuperarea  
completă somatică şi neurologică a  
prematurului, acesta devenind egal din  
aceste puncte de vedere cu un nou-
născut la termen. Este important de ştiut  
că, până la această vârstă, prematurul se  
evaluează din punct de vedere medical  
la nivelul vârstei corectate, adică a vârstei  
postconcepţionale; adică un nou-născut  
la 30 de săptămâni de gestaţie va fi în  
urmă din punct de vedere neurologic,  
uneori şi fizic, cu 8 săptămâni, cât mai  
avea de crescut intrauterin. Un astfel 
de  copil va arăta şi se va comporta ca 
un  copil cu 2 luni mai mic, ceea ce nu 
trebuie  să îngrijoreze părinţii.  

Monitorizarea nou-născutului  
prematur constă din controale periodice  
obligatorii la medicul pediatru, dar şi la  
medici din alte specialităţi (neurologie  
pediatrică, oftalmologie pediatrică, 
ORL,  psihiatrie pediatrică, ortopedie 
pediatrică,  logopedie, kinetoterapie). 

Consultul la medicul pediatru se  
face la 7-10 zile după externarea din  
maternitate şi ulterior lunar. Curbele de   
creştere se vor urmări periodic pentru 

a observa tulburările de creştere şi a  le 
corecta în timp util. Pot fi necesare  
suplimente vitaminice şi minerale. 

Consultul la medicul neurolog pediatru  
se efectuează la 40 săptămâni de gestaţie,  
la 2, 6, 12, 18 şi 24 de luni vârsta corectată.  
Acesta va evalua dezvoltarea neuro-
motorie, cognitivă şi comportamentală.  
În funcţie de rezultatele evaluării, sugarul  
va putea fi trimis la kinetoterapie pentru  
recuperarea deficiențelor motorii; cu cât  
aceasta se începe mai devreme şansele  
de evitare a sechelelor şi retardului motor  
sunt mai mici. 

Examenul oftalmologic este obligatoriu  
la toţi prematurii cu vârsta de gestaţie sub  
34 de săptămâni sau şi mai mari, dacă au  
necesitat îngrijiri de terapie  intensive,  în  
special oxigenoterapie; el se recomandă  
pentru a diagnostica precoce retinopatia  
de prematuritate, o complicaţie frecventă  
şi severă a prematurului, care poate  
conduce la orbire. Primul consult se va  
efectua la 1 lună de la naştere, dar nu  
înainte de 31 săptămâni vârsta corectată,  
iar medicul oftalmolog va stabili frecvenţa  
cu care vor avea loc recomandările  
ulterioare, în funcţie de rezultat.  

Testarea auditivă se va efectua la  
externarea din maternitate de către  
medicul neonatolog şi va fi necesară o  
retestare la ORL la vârsta corectată de 6  
luni.  
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Cu toate acestea trebuie să ştiţi că: 

În caz de vărsătură – înec – sufocare – nou-născutul se va ridica din pătuţ, se  
curăţă rapid cavitatea bucală, eventual se aspiră şi nasul, se plasează cu faţa în jos  
(capul însă mai sus ca trunchiul) şi se bate pe spate, sau se stimulează la tălpi, spate,  
faţa, să înceapă să plângă/ să respire; chiar dacă nou-născutul îşi revine se impune  
un consult medical. 

În caz de apnee - cianoză –bradicardie – se verifică mişcările respiratorii (respiră  
sau nu), dacă nu respiră (apnee) se stimulează prin ciupirea tălpilor, a feţei, masajul  
spatelui; dacă respiră, se remarcă tonusul (e moale sau dimpotrivă încordat), privirea,  
coloraţia; se va merge de urgenţă la spital. 

În caz de febră – se administrează o doză de 10mg/kg de paracetamol, se  
îndepărtează pături, haine groase, căciuliţe, lăsând copilul să se răcorească şi fizic;  
se administrează lichide în cantitate crescută, se va lua legătura cât mai curând cu  
un medic.  

Măsuri de prim ajutor 

Primul gest este să anunţaţi  la 112  
sau să plecaţi cu copilul la spital, pentru  
a primi ajutor specializat. Orice afecţiune   

a prematurului evoluează mai sever şi mai  
rapid faţă de nou-născutul la termen sau  
copilul mai mare.   

Pentru siguranţa copilului şi liniştea  
dumneavoastră, există posibilitatea  
achiziţionării unor dispozitive medicale   

Descarcă „Broșura Mama și copilul în terapie intensivă neonatală„ gratuit de aici: 
https://unusiunu.com/resurse/brosura-mama-si-copilul-in-terapie-intensiva-neonatala/ 

care detectează oprirea respiraţiei  
bebeluşului (senzor de apnee), care se pot  
achiziţiona şi în România.  
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Drepturile copilului prematur  
pe perioada de spitalizare 

Psih. Adina Codreş,  
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Revizuit de Cristina Cojan, Comunicare & Advocacy Asociația Unu și Unu.  

Pentru capitolul de drepturi ale 
copilului, cu accent pentru copilul 
prematur:

Prin Legea nr.  18/1990 România 
a ratificat Convenţia ONU cu privire 
la drepturile copilului. Drepturile 
fundamentale ale copilului cuprinse în 
Convenția ONU sunt, enunțând doar o 
parte dintre ele, dreptul la viață, dreptul 
la un nume și o naționalitate, dreptul 
la o familie, dreptul la sănătate și la 
îngrijire medicală, dreptul de a fi protejat 
împotriva oricărei forme de violență, abuz 
sau neglijare, dreptul la educație, etc. Toate 
drepturile se aplică tuturor copiilor, fără 
discriminare.

În contextul drepturilor copilului, 
interesul superior al acestuia reprezintă 
unul dintre principiile fundamentale ale 
Convenţiei ONU și în egală măsură a Legii 
272/2004 Republicată, privind protecţia și 
promovarea drepturilor copilului. Fiecare 
copil trebuie tratat cu respect și are 
dreptul să I se asigure condiţii optime de 
dezvoltare armonioasă şi protecţie.

Conform art. 46 din Legea nr. 272/ 
2004, Republicată, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului”

(1) Copilul are dreptul de a se bucura 
de cea mai bună stare de sănătate pe care 
o poate atinge şi de a beneficia de serviciile 
medicale şi de recuperare necesare pentru 
asigurarea realizării efective a acestui drept.

(2) Accesul copilului la servicii 
medicale şi de recuperare, precum şi la 
medicaţia adecvată stării sale în caz de 
boală este garantat de către stat, costurile 
aferente fiind suportate din Fondul 
national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi de la bugetul de stat.

(3) Organele de specialitate ale 
administrației publice centrale, autoritățile 
administrației publice locale, precum și 
orice alte instituții publice sau private 
cu atribuții în domeniul sănătății și 
în domeniul educației sunt obligate 
să adopte, în condițiile legii, toate 
măsurile necesare pentru: a) reducerea 
mortalităţii infantile; b) asigurarea şi  
dezvoltarea serviciilor medicale primare 
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și comunitare; c) prevenirea malnutriţiei 
şi a îmbolnăvirilor; d) asigurarea serviciilor 
medicale pentru gravide în perioada pre- 
şi postnatală, indifferent dacă acestea au 
sau nu au calitatea de persoană asigurată 
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
e) informarea părinţilor şi a copiilor 
cu privire la sănătatea şi alimentaţia 
copilului, inclusive cu privier la avantajele 
alăptării, igienei şi salubrităţii mediului 
înconjurător; f) dezvoltarea de acţiuni 
şi programe pentru ocrotirea sănătăţii 
şi de prevenirea bolilor, de asistenţă a 
părinţilorşi de educaţie, precum şi de 
servicii în materie de planificare familială; 
g) verificarea periodică a tratamentului 
copiilor care au fost plasați pentru a 
primi îngrijire, protecție sau tratament; h) 
asigurarea confidențialității consultanței 
medicale acordate la solicitarea copilului; 
i) derularea sistematică în unitățile școlare, 
cel puțin o dată pe semestru, de programe 
de educație pentru viață, inclusiv educație 
sexuală pentru copii, în vederea prevenirii 
contactării bolilor cu transmitere sexuală 
și a gravidității minorelor; j) derularea 
sistematică în unitățile școlare, cel puțin 
o dată pe semestru, de programe de 
educație pentru sănătate, inclusiv pentru 
dezvoltarea capacităților psihoemoționale, 
a competențelor sociale și interpersonale.

(4) Părinţii sunt obligaţi să solicite 
asistenţă medicală pentru a asigura 
copilului cea mai bună stare de sănătate 
pe care o poate atinge şi pentru a preveni 
situaţiile care pun în pericol viaţa, creşterea 
şi dezvoltarea copilului;

(5) În situaţia excepţională în care 
viaţa copilului se află în pericol imminent 
ori există riscul producerii unor consecinţe 
grave cu privire la sănătatea sau 
integritatea acestuia, medicul are dreptul 
de a efectua acele acte medicale de strictă 
necessitate pentru a salva viaţa copilului,  

chiar fără a avea acordul părinţilor sau al 
altui reprezentant legal al acestuia;

(6) Vizitele periodice ale personalului 
medical de specialitate la domiciliul 
gravidelor şi al copiilor până la împlinirea 
vârstei de un an sunt obligatorii, în 
vederea ocrotirii sănătăţii mamei şi 
copilului, educaţiei pentru sănătate, 
prevenirii abandonului, abuzului, neglijării, 
exploatării şi oricărei forme de violenţă 
asupra copilului.

În situația specială a copilului cu 
dizabilități/handicap, articolul 49 din actul 
normative specificat mai sus prevede 
următoarele:

(1) Copilul cu handicap are dreptul 
la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale.

(2) Copilul cu handicap are dreptul 
la educaţie, recuperare, compensare, 
reabilitare şi integrare, adaptate 
posibilităţilor proprii, în vederea dezvoltării 
personalităţii sale.

(3) În vederea asigurării accesului la 
educaţie, recuperare şi reabilitare, copilul 
cu handicap poate fi şcolarizat înalt judeţ/ 
sector al municipiului Bucureşti decât cel 
de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor 
din bugetul judeţului/sectorului în care se 
află unitatea de învăţământ.

(4) Îngrijirea special trebuie să asigure 
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 
morală sau social a copiilor cu handicap. 
Îngrijirea special constă în ajutor adecvat 
situaţiei copilului şi părinţilor săi ori,după 
caz, situaţiei celor cărora le este încredinţat 
copilul şi se acordă gratuit, ori de câte ori 
acest lucru este posibil, pentru facilitarea 
accesului efectiv şi fără discriminare al 
copiilor cu handicap la educaţie, formare 
profesională, servicii medicale, recuperare, 
pregătire, în vederea ocupării unui loc de 
muncă, la activităţi recreative, precum şi 
la orice alte activităţi apte să le permită 
deplina integrare social şi dezvoltare a 



personalităţii lor.
(5) Organele de specialitate ale 

administraţiei publice centrale şi 
autorităţile administraţiei publice locale
Sunt obligate să iniţieze programme şi 
să asigure resursele necesare dezvoltării 
serviciilor destinate satisfacerii nevoilor 
copiilor cu handicap şi ale familiilor 
acestora în condiţii care să le garanteze 
demnitatea, să le favorizeze autonomia şi 
să le faciliteze participarea activă la viaţa 
comunităţii, iar art.50 prevede faptul că:

(1) Copilul cu dizabilităţi beneficiază de 
asistenţă medical gratuită, inclusiv de 
medicamente gratuite, atât pentru 
tratamentul ambulatoriu, cât şi pe 
timpul spitalizării, în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate, 
încondiţiile stabilite prin contractul-
cadru.

(2) Părintele sau reprezentantul legal are 
obligaţia de a respecta şi/sau urma 
serviciile prevăzute în planul de 
recuperare pentru copilul cu dizabilităţi 
încadrat în grad de handicap.
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 Pentru a fi asigurate condițiile de îndeplinirea dreptului la sănătatea copilului, 
conform art. 48 din Legea 272/2004 Republicată, privind protecţia și promovarea
drepturilor copilului:
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă social şi de asigurări sociale, 

în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în 
întreţinerea cărora se găseşte.

(2) În cazul în care părinţii sau persoanele care au, potrivit legii, obligaţia de 
a întreţine copilul nu pot asigura, din motive independente de voinţa lor,  
satisfacerea nevoilor minime de locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi educaţie ale 
copilului, statul, prin autorităţile publice competente, este obligat să asigure 
acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestaţii financiare, prestaţii în 
natură, precum şi sub formă de servicii, încondiţiile legii.

(3) Părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente acordarea alocaţiilor, 
indemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natură şi a altor facilităţi prevăzute 
de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a informa părinţii şi 
copiii în legătură cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităţii de 
acordare a drepturilor de asistenţă social şi de asigurări sociale.
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Tipuri de concedii 
Psih. Adina Codreş,  

Voluntar al Asociației Unu și Unu în 2015,  
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

Revizuit de Cristina Cojan, 
Comunicare & Advocacy Asociația Unu și Unu.  

1. Concediul de maternitate 
Concediul de maternitate este format din 
concediul pentru sarcină (prenatal) 
și concediul pentru lăuzie (postnatal) 
și se acordă salariatelor care au realizat 
un stagiu minim de cotizare de cel puțin 
o lună sau stagiu asimilat în ultimele 12 
luni anterioare lunii de acordare. Potrivit 
Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, concediul  

2. Concediul paternal 
Potrivit Legii concediului paternal nr. 
210/1999 și Normelor de aplicare,  
tații beneficiază de concediu paternal  
de 5 zile, care poate fi prelungit cu  
încă 10 zile în cazul în care au  
absolvit cursul de puericulture susținut de 
medicul de familie, și concediul de creștere 

pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 
63 de zile înainte de naștere, iar concediul 
pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de 
zile după naștere. Cuantumul brut lunar 
al indemnizației de maternitateeste de 
85% din media veniturilor lunare  
din ultimele 6 luni din cele 12 luni  
din care se constituie stagiul de cotizare, 
până la limita a 12 salarii minime brute pe 
ţară lunar.

și îngrijire a copilului de până la 2 ani. 
Concediul paternal se acordă la cerere, 
oricând în primele 8 săptămâni de la 
naşterea copilului, justificat cu certificatul 
de naştere al acestuia, din care rezultă 
calitatea de tată a petiţionarului.
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Conform OUG 111/2010 privind  
Concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor, persoanele care, în ultimii 
2 ani anteriori datei naşterii copilului, au 
realizat timp de cel puţin 12 luni venituri 
din salarii şi assimilate salariilor, venituri 
din activităţi independente, venituri din 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, 
supuse impozitului pe venit, beneficiază 
de concediu pentru creşterea copilului 
în vârstă de până la 2 ani, respective 
3ani, în cazul copilului cu handicap, 
precum şi de o indemnizaţie lunară. 
Cuantumul indemnizației lunare este de 85 %
 

din media veniturilor neterealizate în 
ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori 
datei naşterii copilului. Cuantumul minim 
al indemnizației lunare nu poate fi mai 
mic decât suma rezultată din aplicarea 
unui coeficient de multiplicare de 2,5 la 
valoarea indicatorului social de referință, 
iar cuantumul maxim al acesteia nu poate 
depăși valoarea de 8.500 lei. 

În situaţia în care naşterea copilului se 
produce înainte de termen, perioadade 
12 luni se diminuează cu perioada 
cuprinsă între data naşterii copilului şi 
data prezumată a naşterii, certificate de 
medicul de specialitate.

3. Concediul de creștere a copilului 

Redirecționează anual 3,5% din impozit pentru proiectul Recuperare copii.  
Detalii aici: https://unusiunu.com/recuperare/



Detalii pe https://unusiunu.com/20-din-impozit-persoane-juridice/

ediția a IV-a, 2020

43  

4. Concedieri, indemnizații, stimulente  

Salariatele gravide nu pot fi concediate. 
Angajatorul nu poate concedia salariatele 
gravide, pe cele aflate în concediul de 
maternitate, în concediul de risc maternal, 
în concediul de creștere a copilului în 
vârstă de până la 2 ani, respective 3 ani, în 
cazul copilului cu handicap, în concediu 
de îngrijire copil bolnav până la vârsta 
de 7 ani, respective 18 ani pentru copilul 
cu handicap. Cu excepția concedierii 
pentru motive ce intervin ca urmare a 
reorganizării judiciare sau a falimentului 
angajatorului, în condițiile legii. 

Stimulentul de inserție 
Persoanele care, în perioada în care 

sunt îndreptăţite să beneficieze de 
concediul pentru creşterea copilului,  
obţin venituri supuse impozitului au

dreptul la un stimulent de inserţie în 
cuantum lunar de 50% din cuantumul 
minim al indemnizaţiei. Pentru persoanele 
care obţin venituri cu cel puţin 60 de zile 
înainte de împlinirea de către copil a vârstei 
de 2 ani, respective 3 ani, în cazul copilului 
cu handicap, acordarea stimulentului de 
inserţie se prelungeşte astfel:
   Până la împlinirea de către copila
      vârstei de 3 ani;
 până la împlinirea de către copil a 

vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu 
handicap, fără a beneficia în această 
perioadă de concediu.
În cazul persoanelor care beneficiază 

de indemnizaţia lunară şi solicit dreptul 
la stimulent de inserţie, plata acestei 
indemnizaţii se suspendă.   

Ai o companie și vrei să susții Asociația Unu și Unu?

Redirecționează 20% din impozitul de venit/profit 
pentru proiectul PUI DE OM ÎN TERAPIE. Cont RON: 
RO07INGB0000999904198945 ING BANK Sucursala București



Donează prin Debit Direct pentru proiectul  
PUI DE OM ÎN TERAPIE

Detalii pe https://unusiunu.com/doneaza-prin-debit-direct/
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5. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav  

Conform Ordonanţei de urgenţă 
nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate, asiguraţii au dreptul la 
concediu şi indemnizaţie pentru 
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 
până la 7 ani, iar în cazul copilului cu 
handicap, pentru afecţiunile intercurente, 
până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Beneficiază de indemnizaţia pentru 
îngrijirea copilului bolnav, opţional, 
unul dintre părinţi, dacă solicitantul 
îndeplineşte condiţiile de stagiu de 

cotizare în sistemul de asigurări sociale
de sănătate, adică de o lună realizată în 
ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care 
se acordă concediul medical.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei 
pentru îngrijirea copilului bolnav este 
de 85% din media veniturilor lunare din 
ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se 
constituie stagiul de cotizare, până la limita 
a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.
      Varianta integral ce cuprinde informațiile 
despre tipurile de concedii este disponbibilă 
pe https://unusiunu.com/resurse-parinti/  
  

Ești persoană fizică? Poți ajuta părinții și bebelușii prin 
donații lunare, recurente, direct din contul tău bancar.



Unul din  0 bebelusi se naste ina inte de termen. La nivel local si mondia l.

Ziua Mondială a 
Prematurității 

17 noiembrie  

powered by  
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Resurse Prematuritate: 

Seminarii video gratuite  
https://unusiunu.com/seminarii-video-gratuite-pentru-parinti-de-prematuri/
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