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CUVÂNT ÎNAINTE
Copilul tău te soarbe din priviri. Poate că nu este atent la ceea ce îi spui
să facă, dar cu siguranță este atent la ceea ce faci tu! Ești primul model
pentru copilul tău. Poate că te străduiești să îi insuﬂi anumite valori, însă
acesta va absorbi, în mod inevitabil, valorile care îi sunt transmise prin
comportamentul tău, sentimentele și atitudinile tale.
Dragă părinte, această broșură îți va oferi răspunsuri importante la
întrebările pe care le poți avea privitor la îngrijirea și dezvoltarea copilului,
începând cu primele lui zile, luni sau ani de viață.
Informațiile din această broșură nu înlocuiesc sfaturile medicului. Copilul
tău poate avea nevoi individuale unice, de aceea consultă medicul ori de
câte ori este nevoie!
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CUM TE PREGĂTEȘTI DE NAȘTEREA COPILULUI
Te frământă întrebarea „Care sunt lucrurile esențiale pe care trebuie să le am la
îndemână pentru nou-născut când mă întorc acasă de la maternitate?”
Aceste liste de veriﬁcare te vor ajuta să te pregătești din timp:

Pentru călătoriile cu copilul:
• hăinuțe și păturică
• cărucior
• pungă cu scutece
• scaun auto pentru copil

Dacă dorești să foloseți marsupiu sau
sling, veriﬁcă dacă este potrivit vârstei
copilului tău!

Pentru baia bebelușului:
• cadă pentru copil
• gel de duș și șampon speciale
• scutec special pentru spălarea
copilului
• prosoape pentru copil

Trusa medicală:
• termometru digital cu vârf cauciucat
pentru măsurarea temperaturii rectale
• Acetaminofen (Paracetamol) pentru
sugari – se va administra doar la indicația
lucrătorului medical!
• foarfece de unghii pentru copii

Pentru îngrijirea bebelușului:
• leagăn sau pătuc
• pătură de dormit sau sac de dormit
• hăinuțe (câteva seturi de tricori cu
pantaloni, body-uri, șosete și căciulițe)
• masă sau saltea pentru înfășat
• scutece de unică folosință
• șervețele umede sau meșe de bumbac
pentru curățarea pielii bebelușului în
zona scutecului
• cremă pentru piele în zona scutecului

Pentru alăptarea bebelușului la sân sau cu
formulă de lapte:
• prosopel în caz dacă copilul regurgitează
lapte
• pompă pentru stoarcerea laptelui și
accesoriile necesare
• sticluțe pentru lapte matern pompat sau
amestec lactat
• sutien special pentru perioada de alăptare
• pernă pentru alăptare
• unguent cu lanolină pentru mameloane
iritate
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SLING

MARSUPIU

ADRESEAZĂ-TE URGENT LA MEDIC
DACĂ COPILUL TĂU:

este foarte somnoros și trebuie
întotdeauna trezit pentru a mânca

are ochii înfundați sau fontanela
(„locul moale” în vârful capului) este
subdenivelată față de marginile
osoase

este greu de trezit sau pare foarte
slab

mucoasa orală, nazală, limba sau
buzele sunt foarte uscate

are febră (temperatura rectală mai
mare de 380C)

pielea esta palidă, rece și umedă

are scaune negre după 5 zile de
viață

are

face criză convulsivă cu ﬁxarea
privirii, încordarea corpului sau
tremurături

are buzele sau lobii urechilor de
culoare cenușie

vomită cantități mari de lichid sau
vomită forțat de două sau mai
multe ori în zi

respiră foarte repede
probleme cu respirația

sau

icterul devine mai întunecat sau
mult mai intens
pierde în greutate sau nu adaugă
timp de două săptămâni după
naștere

plânge strident timp îndelungat
are diaree (mai mult de 3 scaune
lichide în zi mai mult de o zi)

4

CE AR TREBUI SĂ CUNOȘTI DESPRE
ALIMENTAȚIA COPILULUI
Ca să înțelegi dacă alăptarea la sân a nou-născutului este eﬁcientă,
te ajută să cunoști următoarele:
Prima săptămână
Vârsta copilului

Cât de des trebuie
să ﬁe alăptat?
Pe zi, în medie
în 24 de ore
Dimensiunea
stomacului la copil

1 zi

2 zi

3 zi

4 zi

5 zi

6 zi

7 zi

A
doua
săpt.

A
treia
săpt.

La cererea copilului (în medie de 8 ori în zi, la ﬁecare 1-3 ore)
Copilul trebuie să sugă puternic, fără grabă,
înghițind des și adormind satisfăcut
cât o cireașă

cât o nucă

cât o caisă

cât un ou

Scutece umede:
câte scutece,
cât de umede
Pe zi, în medie
în 24 de ore

cel puțin cel puțin cel puțin cel puțin
1
2
3
4
scutec scutece scutece scutece
UMED
UMEDE UMEDE
UMEDE

Cel puțin 6 scutece
UMEDE, GRELE, cu
URINĂ DE CULOAREA PAIULUI
sau TRANSPARENTĂ

Scutece murdare
Pe zi, în medie
în 24 de ore

cel puțin 1 sau 2
cel puțin 3
scutece cu scaun scutece cu scaun
NEGRU sau VERDE
CAFENIU,
ÎNTUNECAT
VERDE sau GALBEN

cel puțin 3 scutece cu
scaun abundent,
moale, granular GALBEN

Greutatea corpului
copilului tău

Majoritatea copiilor pierd
în primele 3 zile de viață în medie
7% de la greutatea de la naștere

Începând cu a 4-a zi de viață,
bebelușul crește în greutate
20-35 g zilnic;
astfel copilul recapătă greutatea
de la naștere la vârsta de 10-14 zile

Alte semne
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Nou-născutul trebuie să plângă viguros, să se miște
activ și să se trezească ușor
Sânii după alăptare trebuie să-i simți moi și goliți

CE AR TREBUI SĂ CUNOȘTI DESPRE
ALIMENTAȚIA COPILULUI
Dacă este necesar să oferi copilului formulă
de lapte praf, se recomandă:
Formula de lapte praf poate ﬁ administrată numai la
recomandarea și cu îndrumarea lucrătorilor medicali,
și numai în situațiile în care este singura soluție!

• cantitatea de lapte consumată de un copil în primele zile începe de la 30-60
ml/kgcorp/zi și crește la aproximativ 150 ml/kgcorp/zi în primele șase luni
• la copilul prematur poate ajunge la 200 ml/kgcorp/zi
• către vârsta de 1 an, cantitatea se poate reduce la 100-90 ml/kgcorp/zi, deoarece în
această perioadă copilul mănâncă și alimente solide
• există variații individuale de la un copil la altul, însă un număr de cel puțin 6 scutece
udate pe zi poate ﬁ un indicator că totul este în regulă

SEMNE DE POSIBILĂ DIFICULTATE ÎN
ALIMENTAȚIA COPILULUI DE DIFERITE VÂRSTE:
nu poate ﬁ alimentat la sân sau cu
biberonul

durata alăptării neobișnuit de scurtă
sau lungă

suge cu înghițituri mici, rapide și pare
ﬂămând la scurt timp după alăptare

refuză repetat alimentele solide noi sau
de o anumită consistență/textură

frecvent regurgitează sau vomită
după alăptare

incapabil să țină alimente sau lichide
în guriță

are scaun lichid sau
cutanate după alăptare

are diﬁcultăți cu mestecarea
alimentelor solide corespunzătoare
vârstei

erupții

își încordează corpul sau se arcuiește
pe spate în timpul alăptării
nu adaugă bine în greutate

tușește și/sau se îneacă în timpul
mesei sau când bea
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CUNOAȘTE MAI MULTE DESPRE
DEZVOLTAREA COPILULUI TĂU
Primul an aduce schimbări și dezvoltare rapidă în viața bebelușului tău. Copiii se
dezvoltă și capătă abilități noi într-un ritm individual, dar totuși în intervale de timp
deﬁnite.
Aveţi încredere în instinctele voastre!
Voi vă cunoaşteţi copilul cel mai bine. Dacă aveţi sentimentul că, față de
ceilalți copii, copilul vostru se dezvoltă diferit, căutaţi ajutorul!
Toţi copiii pot învăţa.
Depistarea precoce este cea mai BUNĂ prevenţie!

Consultă acest tabel şi veriﬁcă semnele pe care le vezi la copilul tău:
Dezvoltarea tipică
a limbajului

La 6 luni

La 3 luni

suge şi înghite bine în timpul
alăptării
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chicoteşte sau zâmbeşte la
sunet sau voce
gângureşte sau vocalizează
întoarce capul în direcţia
sunetului

Dezvoltarea tipică
a jocului
În timp ce stă culcat pe spate...

Din culcat pe burtă...

urmăreşte jucăria cu privirea, în
timp ce este mişcată dintr-o
parte într-alta

se împinge în sus pe braţe
ridică şi ţine capul sus

încearcă să întindă mâna după
zornăitoarea aﬂată deasupra
capului său
menţine capul pe mijloc în timp
ce se uită la feţele celorlalţi sau
la jucării

începe să utilizeze consoane
când gângureşte; „da-da /
ba-ba”

se întinde după jucăria din
apropiere, în timp ce stă culcat
pe burtă

gângureşte pentru a atrage
atenţia asupra sa

În timp ce stă culcat pe spate...

începe să mănânce cereale şi
piureuri

Dezvoltarea tipică
a mișcării

trece jucăria dintr-o mână
într-alta
se întinde cu ambele mâini
pentru a se juca cu picioarele
sale

se sprijină pe mâini pentru
a sta în fund
se rostogoleşte de pe spate pe
burtă
susţinut în picioare,
îşi lasă greutatea
corpului pe ambele
picioare

CUNOAȘTE MAI MULTE DESPRE
DEZVOLTAREA COPILULUI TĂU

La 9 luni

Dezvoltarea tipică
a limbajului

Dezvoltarea tipică
a jocului

creşte varietatea sunetelor şi a
combinaţiilor de silabe atunci
când gângureşte

şezând în scăunelul său, prinde
cu amândouă mâinile şi bea
din sticla cu biberon

se uită la obiectele şi
persoanele familiare, atunci
când sunt denumite

explorează şi examinează un
obiect, utilizând ambele mâini

începe să mănânce mâncare
pentru copii şi mâncare pasată

întoarce, dintr-o singură
mişcare, mai multe pagini ale
unei cărţi

Dezvoltarea tipică
a mișcării
stă în fund şi se întinde după
jucărie, fără să cadă
se ridică în şezând, din culcat
pe burtă sau culcat pe spate
se târăşte pe mâini şi pe
genunchi, prin mişcări
alternative

La 12 luni

îi imită pe ceilalţi, în jocurile
simple

spune “ma-ma” sau “da-da”
cu scop bine deﬁnit

îşi duce singur cu mâna
mâncarea (solidă) la gură

se trage sus în picioare şi
merge de-a lungul mobilei

răspunde la comandă simplă,
de exemplu „vino aici!”

pune jucăriile într-o cutie mai
mare

stă singur în picioare
şi face câţiva paşi

înşiruie lungi „trăncăneli” în
comunicarea socială

prinde şi culege, cu degetul
mare şi arătătorul, obiectele
mici

începe să utilizeze o cană
normală (fără capac)

La 15 luni

vocabularul său este format
din 5-10 cuvinte
imită cuvinte noi, mai puţin
familiare
înţelege 50 de cuvinte
creşte varietatea de mâncare
tăiată în bucăţele

aşează unul peste celălalt
două obiecte sau blocuri de
jucărie

merge singur şi rareori cade
se ghemuieşte pentru a ridica
jucăria de pe podea

ajută la dezbrăcarea sa
ține cana cu mâna şi bea
singur
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La 6 luni

La 3 luni

SEMNE DE AVERTIZARE ÎN DEZVOLTAREA MOTORIE

nu ridică capul

împinge capul pe spate

picioarele sunt rigide, fără sau
cu puţină mişcare

ţine mâinile închise în pumn,

spate rotund

nu întinde braţele înainte
pentru a se prinde

nu poate ridica capul
slab control al capului

La 12 luni

La 9 luni

foloseşte predominat aceeaşi
mână
spatele rotund

se ridică cu greu în picioare,
datorită rigidităţii şi a
degetelor orientate către
vârfuri
se foloseşte doar
de braţe pentru
a se trage în picioare

La 12 luni

echilibru redus în picioare;
cade frecvent
merge pe vârfuri

ţine braţele spre înapoi
picioare rigide

îşi arcuieşte spatele şi
picioarele devin rigide

diﬁcultate în a se târî
foloseşte doar o jumătate a
corpului pentru a se mişca

nu se sprijină pe
mână, în şezând

incapabil de a merge singur
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nu mişcă braţele

stă în fund, cu greutatea
lăsată doar pe o parte a
corpului
braţe puternic îndoite
(ﬂectate) sau foarte tare
extinse
încă mai are nevoie
de mâini pentru
a se menţine
în şezând

incapacitatea de a-şi îndrepta
spatele
nu-şi poate menţine
greutatea
pe picioare

AUTISMUL LA COPIL – SEMNE DE ALARMĂ
Autismul reprezintă o tulburare socială, comunicaţională şi comportamentală.

Nu se uită unde i se arată și nu se uită
la adult

orice, de a linge, de a pipăi, iar alte ori
prin refuzul de a intra în contact cu
anumite texturi, de a prefera anumite
alimente etc.

Deși poate tolera alți copii în jurul său,
nu interacționează afectiv cu ei

Poate
prezenta
probleme
de
alimentație și tulburări ale somnului

Protestează în momentul în care i se
cere ceva

Nu dorește sau nu vrea să folosească
cuvinte cu sens de comunicare

Jocul îi este marcat de un caracter
stereotip

Merge pe vârfuri sau are mișcări
bizare ale mâinilor și ale corpului

Nu folosește obiectele în scopul lor uzual

Ecolalie (copilul repetă cuvintele sau
frazele auzite)

Nu răspunde la nume sau la solicitarea
adultului

Prezintă tulburări senzoriale manifestate uneori prin nevoia de a atinge

ARE DIFICULTĂȚI ÎN INTERACȚIUNEA
CU ALȚI COPII

NU GÂNGUREȘTE

NU URMÀREŞTE
CU OCHII

NU FACE CONTACT
VIZUAL

NU FOLOSEȘTE MAI MULT DE UN CUVÂNT
PÂNĂ LA 16 LUNI

ROTEȘTE OBIECTELE

ABC DEFG
1234

ABC DEFG
1234

ECOLALIE
NU DOREȘTE SĂ FIE ATINS

RÂDE SAU CHICOTEȘTE
NECORESPUNZĂTOR

AUTISMUL
SEMNE DE ALARMĂ

VS
NU ZÂMBEȘTE ATUNCI CÂND ÎI ZÂMBEȘTI
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EDUCAȚIA TIMPURIE
Importanța educației timpurii

Educația pe care copilul o primește până la vârsta când merge la grădiniță, este
baza (temelia) succesului în viață. În îngrijirea, creșterea și educarea copiilor, ambii
părinți joacă roluri la fel de importante!
Beneﬁciile educației timpurii:
• îi ajută pe cei mici să aibă succes la școală, la locul de muncă și în contextul social
și civic. Când sunt mici, copiii sunt ca un burete care absoarbe informații. De aceea,
expresia ”cu cât mai curând, cu atât mai bine”. Multe studii arată o rată de succes
mai mare pentru copiii care au o educație timpurie de înaltă calitate;
Cele mai importante beneﬁcii ale educației timpurii:
• socializarea;
• cooperarea;
• respectul;
• entuziasmul;
• lucrul în echipă;
• concentrarea și răbdarea.
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JOACĂ-TE CU COPILUL TĂU!

Jocul este o activitate voluntară, în care copilul direcționează ce se întâmplă.
Copiii acordă jocului semniﬁcații proprii;
Jocul este plăcut și amuzant și se va sfârși atunci când nu va mai ﬁ
interesant;
Jocul nu are un scop sau obiective speciale, nici sfârșit vizibil.
Important este PROCESUL;
Jocul este caracterizat de participare activă din
partea jucătorilor;
Jocul este explorator atunci când copilul folosește
jucării și alte obiecte ca să construiască, să creeze și
să învețe despre lume;
Jucătorii generează și adaptează reguli și stabilesc
roluri și teme;
Jocul este despre ceva și exprimă ce gândește și
simte copilul.

DE CE ESTE IMPORTANT JOCUL?
Jocul stimulează dezvoltarea în câteva domenii foarte importante:
• Favorizează învățarea și cogniția (gândirea);
• Consolidează stima de sine;
• Reduce agresivitatea ﬁzică;
• Favorizează dezvoltarea limbajului;
• Îmbunătățește abilitățile sociale;
• Sporește atenția și concentrarea;
• Oferă oportunități pentru a dezvolta autostăpânirea ﬁzică;
• Încurajează abordarea punctelor de vedere și a negocierii;
• Consolidează dezvoltarea emoțională;
• Susține dezvoltarea sănătoasă și satisfăcătoare a lumii interioare.

ROLUL PĂRINȚILOR
• Părinții au un rol foarte important în stabilirea timpului pe care copiii îl petrec
jucându-se și asupra nivelului și bogăției jocurilor în care se angajează.
• Încurajarea și alăturarea părinților în joc inﬂuențează pozitiv dezvoltarea copilului.
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JOACĂ-TE CU COPILUL TĂU!
JOCUL CREATIV
Joacă-te cu copilul tău, indiferent dacă ai sau nu anumite jucării scumpe. Fii
creativ și fă în așa fel încât jocul să ﬁe cât mai plăcut.
Iată câteva sugestii de jocuri pentru copiii de vârste mici:
Interacțiunile timpurii față în față: la vârsta de 3 luni, când copilul tău începe să
vocalizeze, imită și tu aceste vocalize, zâmbește-i, privește-l în ochi, astfel încât
întreaga interacțiune să ﬁe frumos sincronizată.
Jocuri sociale: când copilul tău are 6 luni, te poți ascunde după o păturică,
întrebi ”unde este mami?”; dai pătura la o parte și spui ”Aici sunt”. Copilul te va
privi și va țipa bucuros că te va revedea.
Jocuri de explorare: la vârsta de câteva luni, copilul prinde zornăitoarea, iar mama,
care e la o oarecare distanță, aplaudă că a reușit. O astfel de jucărie poate ﬁ
confecționată acasa; de exemplu, într-o sticlă de plastic transparentă se pun
pietricele diferite ca dimensiune, culoare; sau, se pot pune diferite semințe.
Jocul cu obiectele, inclusiv cele de uz casnic, doar să vă asigurați că nu sunt
periculoase pentru copil.
Jocul pentru explorarea lumii: dacă copilul tău are 3-4 anișori și vrea să se
implice în treburile pe care le faci tu, lasă-l, nu-l opri; dacă vrea să planteze o
plantă, vorbește cu el, spune-i ce se întâmplă etc.
Jocul de-a doctorul, de-a șoferul etc.

Scumpi părinți, jocul este
foarte important deoarece
îmbunătățește relația
părinte-copil.
Te încurajăm să intri în joc
atunci când copilul tău îl
inițiază spontan!

13

ATAȘAMENTUL

Atașamentul vizează patru arii majore în ce privește dezvoltarea relațiilor
apropiate: aspectele sociale, legăturile emoționale, amintirile formate și
comportamentele rezultate care tind să mențină relația și stilul de atașament.
Câteva sfaturi pentru dezvoltarea unui atașament securizant:
Alină copilul când acesta este rănit ﬁzic, bolnav,
supărat, speriat sau singur;
Răspunde-i copilului astfel încât să înțeleagă că
îți pasă;
Oferă-i copilului sentimentul încrederii în lume și
oameni;
Creează și păstrează vii amintiri frumoase,
calde, fericite;
Ajută-l pe copil să înțeleagă unde te
duci și când te întorci;
Încearcă să ﬁi cât de previzibil și pozitiv
poți în reacțiile tale față de
comportamentul copilului;
Încearcă să-ți amintești cum ai fost
crescut și fă tot posibilul să eviți
transmiterea mai departe, către
copilul tău, a experiențelor negative,
dureroase.

FII PĂRINTE RESPONSABIL – NU ADMITE
ABUZUL ȘI NEGLIJAREA COPILULUI TĂU!
Dacă un copil a fost supus unei forme de abuz (ﬁzic, emoțional sau sexual),
consecințele se vor vedea și când acesta ajunge adult; astfel, va avea
consecințe pe plan cognitiv, în planul relațiilor interpersonale și pe plan
comportamental.
Consecințele în plan cognitiv:
• preocuparea pentru control și credința că până și cea mai mică pierdere poate
duce la pericol;
• atribuirea evenimentelor negative exclusiv factorilor interni stabili
(personalitatea, propriul caracter);
• diﬁcultăți de relaționare.
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FII PĂRINTE RESPONSABIL – NU ADMITE
ABUZUL ȘI NEGLIJAREA COPILULUI TĂU!
Consecințele în planul relațiilor interpersonale:
victimizarea;
pierderea încrederii;
răspunsuri neadaptative;
Comportamentul agresiv:
reprezintă o exteriorizare a traumei copilului
cauzat de abuz și depresie, precum și probabil
a efectelor copierii comportamentului
părintelui abuziv;
este rezultatul identiﬁcării cu un model
parental agresiv

VACCINEAZĂ-ȚI COPILUL ȘI
PROTEJEAZĂ-L DE BOLI GRAVE
1. TUBERCULOZA afectează, îndeosebi, organele respiratorii şi oasele, ﬁind transmisă
pe cale aeriană. Se manifestă cu febră periodică, scăderea poftei de mâncare,
slăbiciuni şi scăderea greutăţii corpului. Boala afectează grav dezvoltarea şi
creşterea copilului, se supune greu tratamentului şi duce frecvent la dizabilitatea
copilului şi chiar la deces.
2. HEPATITA VIRALĂ B („gălbenări”) este o afecţiune gravă a ﬁcatului, care evoluează
în ciroză, cancer şi poate provoca decesul bolnavului. Mama infectată transmite
virusul la făt în timpul naşterii. Prezintă pericol şi obiectele folosite în comun cu
persoana infectată (periuţa de dinţi, pieptenele ş.a.), instrumentele medicale
contaminate (chirurgicale, obstetricale, stomatologice).
3. POLIOMIELITA determină paralizii grave, uneori ireversibile. Virusul se transmite pe
cale fecal-orală, prin consumarea alimentelor sau a apei contaminate, precum şi pe
cale aeriană, prin secreţii nazo-faringiene de la bolnav. Paralizia muşchilor corpului
răspunde nesemniﬁcativ la tratament şi duce la dizabilitate pe viaţă sau deces.
4. DIFTERIA se transmite pe cale aeriană şi se manifestă prin angină puternică care
împiedică respiraţia normală. Toxina difterică, care se răspândeşte în organism,
determină fenomene toxice la distanţă, afectînd mai ales inima (miocardită) şi
sistemul nervos. Tratamentul poate salva viaţa doar la nouă din zece bolnavi.
5. TETANOSUL este o infecţie cu risc înalt din cauza prezenţei permanente a
microbului în solul contaminat cu dejecţii animale. Provoacă contracţii musculare
generalizate şi rigiditate corporală, cu diﬁcultăţi de respiraţie şi probleme cardiace.
Boala este deosebit de gravă la nou-născuţi. În cazul copiilor, decesul survine foarte
frecvent.
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VACCINEAZĂ-ȚI COPILUL ȘI
PROTEJEAZĂ-L DE BOLI GRAVE
6. TUSEA CONVULSIVĂ („tusea măgărească”) se transmite pe cale aeriană. Începe
cu semne generale (febră, stare de slăbiciune) şi, în scurt timp, apare tusea
„lătrătoare” în crize lungi pînă la vomă, care împiedică
copilul să mănânce, să bea şi chiar să respire. Cauzează pneumonii grave şi
complicaţii la nivelul sistemului nervos. Se tratează foarte greu şi, la copiii de până la
un an, poate duce la deces.
7. INFECŢIA CU Hib. Microbul Haemophilus inﬂuenzae tip B produce infecţii severe la
copiii sub 5 ani, formele grave ﬁind mai frecvente la sugarii cu vârsta de peste 2 luni.
Sursa de infecţie sunt purtătorii asimptomatici (fraţii mai mari, părinţii, rudele
apropiate). Se manifestă prin meningite purulente, pneumonii grave, infecţii ale urechilor
care sunt diﬁcil de tratat. Complicaţiile pot duce la deces sau dizabilitate pe viaţă.
8. INFECŢIA CU ROTAVIRUS este cea mai frecventă cauză de gastroenterocolită
acută la sugar şi copilul mic, în anotimpul rece. Formele clinice severe sunt asociate
cu căderi a presiunii arteriale, vărsături şi diaree apoasă fără sânge. Transmiterea
infecţiei poate ﬁ redusă prin sporirea măsurilor de igienă a mâinilor, a alimentaţiei,
dar şi a jucăriilor, mobilierului, grupurilor sanitare (în special, în colectivităţile de copii).
Alimentaţia naturală la sân reduce riscul de infecţie cu rotavirus la sugari. În afara
complicaţiilor apărute în sistemul digestiv (deshidratare severă, perturbări metabolice),
s-au constatat şi cazuri de convulsii febrile, encefalită cauzată de acest virus.
9. INFECŢIILE CU PNEUMOCOC includ pneumonia, meningita, otita medie, sinuzita şi
bronşita. Copiii care au supravieţuit unei meningite pneumococice pot rămâne cu
deteriorarea auzului, probleme neurologice focale şi întârziere în dezvoltarea
mentală. Sunt frecvente cazurile în care microbul este rezistent la antibioticele
administrate şi lasă sechele grave.
10. RUJEOLA („pojarul”) este o infecţie extrem de contagioasă, transmisă pe cale aeriană,
cu febră mare, tuse, secreţii nazale şi oculare şi erupţie cutanată. Copiii mici fac complicaţii
pulmonare, cardiace şi neurologice grave şi mortalitatea este destul de înaltă.
11. OREIONUL (parotidita epidemică, „purcel”) determină inﬂamarea glandelor
salivare, virusul ﬁind transmis pe cale aeriană prin intermediul picăturilor de secreţii
de la bolnavi. Boala afectează şi pancreasul, testiculele la băieţi (orhită), cu riscul
dezvoltării sterilităţii. Complicaţiile din partea sistemului nervos (meningita,
encefalita) pot ﬁ urmate de sechele pe termen lung (surditate).
12. RUBEOLA se transmite pe calea aerului sau de la mamă la făt. La copil se
manifestă cu febră moderată, mărirea ganglionilor, erupţii pe piele. Boala este
deosebit de periculoasă pentru gravide în primul trimestru de sarcină, deoarece
infecţia fetală determină malformaţii congenitale ale fătului sauavort spontan. Copiii
cu rubeolă congenitală (infectaţi intrauterin) pot transmite virusul timp de 1 an sau
chiar mai mult.
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SERVICIILE DISPONIBILE
SIT, ASC, GRAD, ȘCOALĂ
Etapele evaluare în vederea eliberării certiﬁcatului
în grad de handicap România

1

Cerere în vederea încadrării într-un grad de handicap Cererea se completează la
sediul DGASPC de către reprezentantul legal al copilului;

2

Depunerea dosarului cu actele necesare; principale documente necesare:
• certiﬁcat de naștere copil şi copie carte de identitate copil – copie;
• carte identitate părinţi / tutore/reprezentant legal – copie;
• certiﬁcat deces părinţi ( unde este cazul ) – copie;
• hotărâre divorț (unde este cazul) – copie;
• certiﬁcat medical cu timbru ﬁscal de la medic specialist, certiﬁcat medical tip A5 – original;
• acte medicale, legate de boala de bază şi/ sau complicaţii;
• ﬁșa medicală sintetică completată de medicul de familie – original;
• ﬁșa psihologică emisă de psiholog clinician, înregistrată, ştampilată şi semnată – original;
• adeverință de elev, după caz;
• ﬁșă psihopedagogica (învăţător sau diriginte) – înregistrată şi completată de cadre
din instituțiile de învățământ, după caz;
• copie certiﬁcat de orientare școlară, în vigoare, emis de Comisia de Orientare Școlară
și Profesională, după caz;
• copie plan de servicii individualizat pentru copiii orientați școlar/ profesional de COSP,
după caz;
• copie hotarare plasament / sentință civilă (unde este cazul);
• ancheta sociala de la SPAS primaria de domiciliu;
• cerere tip (de la Registratură sau Biroul Evaluare Complexă);

3

Evaluarea;

4

Finalizarea evaluării;

5

Întregul dosar va ﬁ înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului care îl analizează şi
eliberează o Hotărîre cu anexele:
• certiﬁcat de încadrare în grad de handicap pentru copii cu dizabilități;
• plan de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi.
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RESURSE/LINK-URI CU INFORMAȚII
ADIȚIONALE ȘI NOTIȚE UTILE
RESURSE PENTRU PĂRINȚI CU COPII CU DIZABILITĂȚI, ROMÂNIA:

Centrul Regional pentru copii și tineri cu dizabilități,
Steaua speranței, Iași:
str. Bariera Veche, nr.3, Iași
persoană de contact – Gabriela Răducanu,
director programe
tel 0745254692
e-mail: gabi.r@starofhope.ro

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități, Dorohoi:
str. 1 Decembrie, nr.24, Dorohoi
persoană de contact – Camelia Topală,
coordonator centru de zi
tel 0740044829
Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți care au
copii cu dizabilități, Bârlad:
str. Epureanu, nr.19, Bârlad
persoană de contact – Petronela Pintilie,
psiholog
tel 0751922148
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INFORMAȚIE DESPRE PROIECT ȘI PARTENERI
INFORMAȚIE
DESPRE
PROIECT
Despre
proiect: Familiile
cu copii cu
vârsta pânăȘI
la PARTENERI
trei ani și femeile

însărcinate în ultimul trimestru vor avea acces la servicii de sănătate
mai calitative. Specialiști din domeniul medical din 4 raioane din
Moldova și 3 județe din România vor desfășura vizite la domiciliu pentru
a monitoriza copiii și familiile lor, dar și a reduce potențiale riscuri sociale
și îmbolnăviri care ar putea ﬁ prevenite. Estimativ, 1700 de copii și femei
însărcinate vor beneﬁcia de pe urma activităților desfășurate în cadrul
proiectului transfrontalier ”Acces la servicii de sănătate pentru ﬁecare
copil prin vizite la domiciliu”, (cod proiect 2SOFT/4.1/117; nr contract
ﬁnantare – 32564/11.03.2020) ﬁnanțat de către Uniunea Europeană prin
intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin
intermediul Programului Operațional Comun România-Republica
Moldova 2014 – 2020.
Organizația Copil, Comunitate, Familie a fost înﬁințată în 2004.
Începând cu 2005, reprezentăm în Moldova organizația internațională
Hope and Homes for Children, cu sediul central în Marea Britanie. La
nivel global, HHC UK activează de peste 25 de ani cu scopul de a
convinge guvernele să închidă instituțiile rezidențiale pentru copii și să
le înlocuiască cu un sistem bazat pe conceptul familial. CCF Moldova și
HHC Marea Britanie în parteneriat cu autoritățile centrale și locale din
Republica Moldova, acționează pentru a închide orfelinatele și a înlocui
centrele de plasament cu alternative de tip familie și servicii
comunitare, reușind să închidem 10 internate și să lucrăm direct cu 6449
de copii și familiile lor.
Pentru informații adiționale despre CCF Moldova, accesați link-ul:
https://ccfmoldova.org/
Fundaţia „Star of Hope” Romania este o organizaţie neguvernamentală
cu sediul în Iaşi, înﬁinţată în 1998 cu sprijinul Organizaţiei suedeze Star of
Hope Internațional. Misiunea noastră este îmbunătățirea calității vieții
copiilor aﬂați în diﬁcultate, în special a copiilor cu dizabilități, dar si
ajutorarea copiilor nevoiași pentru o viață mai bună, pentru ca aceștia
să crească și să se dezvolte ﬁresc, într-un climat de demnitate,
încredere și de valorizare a ﬁinței umane.
Pentru informații adiționale despre Star of Hope România, accesați
link-ul: http://www.starofhope.ro/
Pentru informații adiționale despre program, accesați link-ul:
www.ro-md.net

