Fişe
informative

2

FIŞĂ INFORMATIVĂ_1

Stiluri de viaţă în timpul sarcinii
În timpul sarcinii femeia trebuie să adopte un stil de viaţă sănătos şi o alimentaţie
variată şi echilibrată, bogată în fructe şi legume de sezon, cu mari beneficii pentru
mamă şi copil. De asemenea sarcina poate oferi oportunitatea de a corecta unele
obiceiuri incorecte datorate muncii sau altor ocupaţii.

1. Alimentaţia şi comportamente
Există alimente la care trebuie să fiu atentă?
Recomandările alimentare în timpul sarcinii nu diferă mult de cele din perioada
anterioară, nu este adevărat că trebuie să mâncaţi pentru doi, trebuie, însă, să aveţi
o alimentaţie variată, cu alimente de bună calitate, fructe şi legume de sezon.
În această perioadă este important să luaţi unele precauţii. Întâi de toate, trebuie
să aveţi grijă de igiena mâinilor: spălarea atentă pe mâini este o bună metodă de
prevenţie pe toată durata sarcinii.
În plus, anumite tipuri de produse alimentare pot reprezenta un risc pentru mamă şi
făt, deoarece pot transmite infecţii precum listerioza sau salmoneloza, periculoase
în cazul în care sunt contractate în timpul sarcinii.
În particular, este bine să evitaţi:
• brânzeturile moi fabricate din lapte crud, cum ar fi camembert, brie sau brânza
cu mucegai;
• pateurile, inclusiv cele făcute din legume;
• ficatul şi produsele derivate;
• alimentele gata pentru consum crude sau semicrude;
• carnea crudă sau conservată, peştele crud sau afumat, ouăle crude sau
insuficient gătite;
• fructele de mare crude, cum ar fi midiile şi stridiile;
• peştele care poate să conţină cantităţi mari de metilmercur, cum ar fi tonul
(consumul trebuie limitat la cel mult două conserve medii sau un cotlet de ton pe
săptămână), peştele-spadă, rechinul;
• laptele crud nepasteurizat.
Viitoarele mămici negative la toxoplasmoză (când din analize rezultă că nu au
avut-o niciodată) trebuie de asemenea:
• să spele foarte bine fructele şi legumele (chiar şi salata la pungă),
să le decojească atunci când este posibil (eventualele reziduuri
de pesticide se elimină în mare parte printr-o spălare temeinică);
• să se spele cu multă atenţie pe mâini (înainte, în timpul şi după
prepararea mâncării), pentru a evita transmiterea unor eventuale
infecţii de la alimentele crude;
• să gătească bine carnea şi să nu mănânce carne crudă sau
conservată (de exemplu, prosciutto, salamuri, mezeluri etc.);
• când fac grădinărit, să evite contactul direct cu pământul care poate fi
contaminat cu fecale de pisici; pentru aceasta trebuie să poarte mănuşi,
iar la sfârşit să se spele bine pe mâni. Aceleaşi indicaţii trebuie urmate când se
schimbă aşternutul igienic al pisicilor.
Pentru a limita riscul de infecţie cu citomegalovirus (CMV) în timpul sarcinii se
recomandă să fiţi atentă la contactul cu copiii sub 6 ani (vezi Jurnalul sarcinii):
• Nu împărţiţi alimente, băuturi, tacâmuri, şerveţele, instrumente pentru igiena
orală.
• Evitaţi contactul direct cu gura (de exemplu, nu sărutaţi copiii pe gură sau pe
zonele din apropierea gurii).
• Spălaţi-vă bine pe mâini cu apă şi săpun după contactul direct cu saliva, mucusul
(de exemplu, după suflarea nasului), urina (de exemplu, după schimbarea scutecului)
etc.
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• Nu puneţi în gură obiecte contaminate cu salivă (suzete, tetine), lacrimi, urină etc.
• Spălaţi frecvent cu apă şi săpun suprafeţele care pot fi contaminate (de exemplu,
jucăriile, scaunele de masă).
• Evitaţi activităţile profesionale în strâns contact cu copiii sub 6 ani.
În afară de aceasta se recomandă să evitaţi îndulcitorii artificiali (precum aspartamul,
acesulfamul-K etc.) şi să limitaţi consumul de zahăr, conţinut în dulciuri, dar şi în
băuturi (băuturi răcoritoare, ceai, sucuri de fructe etc.).
Pot să beau cafea sau ceai în timpul sarcinii?
Cantităţile moderate (cel mult 3 ceşti de cafea pe zi şi 6 de ceai) sunt considerate
sigure. Oricum, limitaţi consumul de băuturi excitante (cafea, ceai, ciocolată, băuturi
ce conţin cofeină), deoarece în cantităţi mari pot avea o influenţă negativă asupra
sarcinii.
Pot să consum băuturi alcoolice?
Este important să evitaţi consumul de băuturi alcoolice şi spirtoase, întrucât pot afecta
grav dezvoltarea copilului. Până azi nu a fost posibil să se stabilească dacă există o
cantitate minimă de alcool care poate fi consumată fără riscuri. Prin urmare, singura
modalitate de a proteja cu adevărat sănătatea copilului este de a evita băuturile
alcoolice pe toată durata sarcinii.
Trebuie să iau suplimente?
Cel mai important supliment este acidul folic, care poate reduce substanţial riscul
de a avea un copil afectat de spina bifida, o boală care comportă malformaţii ale
coloanei vertebrale şi ale sistemului nervos central. Când planificaţi o sarcină, se
recomandă să începeţi a lua acidul folic cu cel puţin o lună înainte de concepţie şi pe
întreaga durată a primului trimestru de sarcină. Acidul folic se găseşte în multe fructe
şi legume, dar în sarcină nevoia creşte şi este necesar un supliment.
Medicul sau moaşa vor identifica cazurile în care sunt utile şi alte suplimente, inclusiv
de fier.

2. Substanţe dăunătoare
Pot să fumez?
Cea mai sigură alegere în timpul sarcinii este să NU fumaţi, dar dacă totuşi nu
reuşiţi vă sfătuim să reduceţi cât mai mult posibil numărul de ţigări. Vă puteţi
adresa oricând la Cabinetul de consultanţă din cadrul unităţii sanitare respective,
care vă va oferi informaţii despre serviciile de ajutor pentru renunţarea la fumat.
Ce măsuri de precauţie trebuie să iau când folosesc produse chimice precum
detergenţi, vopsele, pesticide, insecticide pentru încăperi etc.?
Aceste produse trebuie folosite în conformitate cu instrucţiunile de utilizare. În
timpul folosirii, se recomandă să aerisiţi bine încăperile şi să purtaţi echipamente de
protecţie (de exemplu mănuşi). Evitaţi să utilizaţi în timpul sarcinii pesticidele pentru
grădini. Dacă atunci când folosiţi aceste produse nu vă simţiţi bine, întrerupeţi lucrul şi
adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
Pot să folosesc insecticide şi insectifuge?
Pentru a evita înţepăturile de insecte cel mai bine este să folosiţi plase de ţânţari şi
să purtaţi haine deschise la culoare şi uşoare, care sa acopere suprafeţe cât mai mari
din corp.
Şi în ceea ce priveşte consumul de droguri şi canabis?
Consumul trebuie evitat.
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3. Obiceiuri de viaţă
Pot să călătoresc?
Da. În cazul unor călătorii lungi este util să vă ridicaţi (sau să faceţi popasuri în cazul
în care călătoriţi cu maşina), să faceţi mişcare pentru a favoriza circulaţia sângelui şi
să mergeţi la toaletă. Contactaţi unitatea sanitară (Ausl) pentru călătoriile în care sunt
necesare vaccinări sau alte măsuri profilactice.
Cu maşina: Şi în sarcină este fundamental să purtaţi centura de siguranţă. Pentru o
folosire corectă a acesteia, treceţi-o cât mai sus pe deasupra burţii şi cât mai jos pe
sub burtă, nu direct pe burtă.
Cu avionul: În timpul sarcinii puteţi călători cu avionul. În general, companiile aeriene
nu acceptă femei gravide peste 36 de săptămâni şi deseori solicită un certificat
medical. În afară de aceasta, trebuie să ţineţi seama că o călătorie lungă poate creşte
riscul de tromboză venoasă, adică poate cauza probleme de circulaţie sanguină.
Pot avea raporturi sexuale?
S-a demonstrat că în timpul sarcinii raporturile sexuale nu creează probleme nici
mamei, nici fătului, cu excepţia anumitor situaţii clinice (risc de avort sau naştere
înainte de termen): situaţiile de risc vor fi indicate de medic sau moaşă.
Trebuie să mă vopsesc şi să îmi fac permanent. Există riscuri?
Folosirea ocazională, prin modalităţile obişnuite, a vopselelor de păr şi a produselor
pentru ondularea permanenta a părului nu este considerată periculoasă. Se
recomandă să folosiţi aceste produse în încăperi bine aerisite.
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Bunăstarea psihofizică
Am multe îndoieli şi temeri, aş vrea să vorbesc cu cineva despre aceasta…
Sarcina este o perioadă deosebită în care orice femeie simte nevoia de a-şi împărtăşi
emoţiile şi îndoielile. De aceea cursurile de pregătire pentru naştere (vezi fişa informativă
respectivă) oferă posibilitatea nu numai de a învăţa o serie de lucruri importante, ci şi de a
împărtăşi gândurile cu alte mămici şi cu moaşele.
Uneori, însă, disconfortul este mai profund şi atunci devine important ca viitoarea mămică să
recunoască că are nevoie de ajutor fără teama de a fi judecată, deoarece se poate întâmpla
tuturor. La cabinetul de consultanţă veţi găsi sprijinul şi tratamentul cel mai potrivit nevoilor
dumneavoastră, pentru a depăşi dificultăţile. Acesta este un spaţiu de susţinere şi de dialog
deschis nu numai viitoarelor mămici, ci şi viitorilor tătici.
Identificarea precoce a disconfortului vă va permite să primiţi sprijinul necesar pentru a avea
o sarcină liniştită şi a evita multe complicaţii care pot apărea în cazul în care nu
sunt depistate.
Uneori, însă, îndoielile şi preocupările femeilor nu sunt doar fructul stării
de graviditate, în spatele acestora există ceva mai mult. Multe studii
internaţionale arată răspândirea îngrijorătoare a violenţei domestice
împotriva femeilor, în toate părţile lumii.
Este vorba nu numai de maltratări fizice, ci şi psihologice şi verbale
care reprezintă un risc major pentru sănătatea mamei, a fătului şi a nounăscutului. Acestea pot duce la leziuni, răniri directe, iar în unele cazuri
chiar la avort, naştere înainte de termen, dezlipirea placentei.
Pentru orice dubiu sau pur şi simplu pentru a obţine mai multe informaţii vă puteţi
adresa moaşelor şi medicilor de la cabinetele de consultanţă, care au o pregătire
corespunzătoare în acest sens.
Pot lua medicamente în timpul sarcinii?
Chiar dacă numărul medicamentelor periculoase folosite în timpul sarcinii este limitat, evitaţi
să vă trataţi “după ureche”: consultaţi întotdeauna medicul sau moaşa înainte de a lua orice
medicament, chiar şi unul care se distribuie fără prescripţie medicală.
Vă sfătuim de asemenea să luaţi în considerare unele alternative nemedicamentoase,
ca de exemplu mese solide mici şi dese în caz de greţuri şi vărsături în primul trimestru,
o simplă odihnă, consumul de multe lichide şi folosirea umidificatoarelor în caz de gripă.
Tratamentele considerate “naturiste” (de exemplu cu ierburi, produse homeopatice etc.)
nu sunt o alternativă valabilă, deoarece deseori nu există date suficiente pentru a evalua
siguranţa lor în sarcină.
Şi în acest caz trebuie să consultaţi medicul sau moaşa.
Ce trebuie să fac cu tratamentul pe care l-am suspendat de îndată ce am aflat că sunt
însărcinată?
Este important să vorbiţi cu medicul sau moaşa despre tratamentele urmate înainte de
sarcină, pentru a avea un tablou complet al stării de sănătate. Acest lucru este valabil pentru
toate tipurile de medicamente luate anterior, inclusiv cele folosite pentru a controla stările de
anxietate, atacurile de panică sau depresia.
Pot să fac activitate fizică?
În sarcină o activitate fizică moderată îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi stimulează starea
de bine generală. În acelaşi timp nu sunt indicate activităţile care pot să implice un risc de
cădere, traume abdominale sau un efort fizic crescut.
Trebuie să merg la dentist, există riscuri?
În sarcină un control stomatologic este recomandat (dacă nu l-aţi efectuat în ultimul an).
În general, tratamentul stomatologic şi utilizarea anestezicelor locale de către dentist nu
sunt contraindicate. Este important să îi spuneţi dentistului că sunteţi însărcinată şi în ce
săptămână de gestaţie sunteţi, astfel ca să poată alege tratamentul cel mai potrivit.
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Vaccinarea şi sarcina
Unele boli infecţioase, care astăzi pot fi prevenite prin vaccinare, dacă sunt
contractate în timpul sarcinii, pot deveni periculoase pentru mamă şi făt, deoarece
infecţia poate trece prin placentă sau poate duce la avort sau naştere prematură.
Cu toate acestea, nu toate vaccinurile disponibile sunt permise în timpul sarcinii:
vaccinarea împotriva rubeolei şi a varicelei trebuie făcută cu cel puţin o lună îninte
de concepţie sau după naştere. Vaccinurile împotriva gripei şi a tusei convulsive sunt
sigure.
Înainte de sarcină (sau după)
Rubeola şi varicela sunt două boli destul de comune care, dacă sunt contractate
în timpul sarcinii, pun în pericol sănătatea copilului, mai ales dacă viitoarea mămică
se îmbolnăveşte în primul trimestru, iar pentru varicelă, în zilele apropiate naşterii.
Riscurile majore pentru făt includ: deficienţe de vedere şi auz, malformaţii cardiace,
leziuni cerebrale, leziuni ale ficatului şi splinei, anormalităţi ale oaselor, avort spontan.
Femeia care planifică o sarcină trebuie să ştie dacă a avut deja aceste boli sau dacă
a fost vaccinată. Dacă nu, se poate vaccina gratuit la ambulatoriul unităţii sanitare de
referinţă. Vaccinurile disponibile în prezent sunt sigure şi eficiente, cu toate acestea
cine se vaccinează trebuie să aştepte cel puţin o lună înainte de a concepe.
Femeile care au aflat doar în timpul sarcinii că nu sunt imune la aceste
boli trebuie să se protejeze evitând contactul cu persoanele bolnave,
iar după naştere trebuie să se vaccineze. Vaccinările respective
pot fi făcute şi în timpul alăptării.
În timpul sarcinii
În timpul sarcinii nu toate vaccinările sunt posibile, unele,
însă, sunt recomandabile. Este cazul vaccinării antigripale şi
antipertussis.
Gripa poate fi riscantă atât pentru mamă, cât şi pentru copil: femeile
gravide au un risc crescut de a dezvolta complicaţii serioase, până la moarte, în special
dacă suferă de astm, diabet sau sunt obeze. Printre complicaţiile pentru făt se numără:
naşterea înainte de termen, greutatea mică la naştere, avortul şi decesul neonatal.
Vaccinarea o protejează pe mamă, dar nu numai: anticorpii trec la copil, deci îl
protejează şi pe el în primele luni după naştere. Vaccinul antigripal este sigur şi eficient
chiar şi în timpul sarcinii, iar în Italia este oferit gratuit de către Serviciul sanitar naţional
tuturor femeilor gravide care la începutul sezonului de gripă (octombrie-decembrie) se
află în al doilea şi al treilea trimestru de sarcină.
Pentru tusea convulsivă de asemenea este recomandată vaccinarea în timpul
sarcinii. În acest caz riscurile nu sunt numai pentru mamă, ci şi pentru nou-născuţi
în primele săptămâni de viaţă, când contractarea bolii poate duce la complicaţii
respiratorii serioase, până la moarte.
Când mama se vaccinează în timpul sarcinii, anticorpii trec la făt, acesta rămânând
astfel protejat în primele luni după naştere, până când va fi vaccinat la rândul său.
Ideal este ca mama să se vaccineze între săptămânile a 28-a şi a 32-a de gestaţie.
Vaccinarea în perioada sarcinii este sigură şi eficientă, reducând pentru mamă de
asemenea riscul de a contracta tusea convulsivă şi de a o transmite copilului nounăscut.
8

FIŞĂ INFORMATIVĂ_4

Diagnosticul prenatal
Aproape toţi copii se nasc sănătoşi, totuşi circa 3 copii din 100 prezintă la naştere
malformaţii, care de cele mai multe ori nu sunt grave, sau boli ereditare. Unele dintre
acestea pot fi detectate înainte de naştere prin examene specifice (ecografie, test
combinat, amniocenteză etc.), iar altele pot fi diagnosticate numai după naştere.
Acest lucru înseamnă că, în ciuda progresului ştiinţei şi al tehnologiei, nu toate bolile
pot fi prevenite sau diagnosticate precoce.
Pentru majoritatea malformaţiilor şi a bolilor care în prezent pot fi diagnosticate nu
sunt disponibile tratamente de efectuat înaintea naşterii, de aceea femeia, odată
cunoscută situaţia, poate evalua împreună cu ginecologul dacă să ducă sarcina la
termen.

1. Ecografia
Ce este ecografia obstetricală?
Ecografia este un examen care prin intermediul ultrasunetelor (unde sonore de înaltă
frecvenţă) permite vizualizarea fătului înainte de naştere.
Ecografia obstetricală este considerată inofensivă: ultrasunetele sunt utilizate în
obstetrică de peste 30 de ani şi nu au fost raportate niciodată efecte dăunătoare
asupra fătului şi a mamei.
Cu toate acestea, nu au fost definite bine efectele unei expuneri prelungite la ultrasunete
(ca în cazul înregistrării video pentru a avea o amintire), motiv pentru care astfel de
expuneri nu sunt recomandate în lipsa unei indicaţii medicale precise.
Când se efectuează ecografia?
Ecografiile obstetricale care s-au dovedit utile în sarcina fiziologică sunt 2:

1

. ecografia din primul trimestru, care se efectuează înainte de
săptămâna a 13-a de sarcină pentru a evalua:
• dacă sarcina se dezvoltă normal;
• vitalitatea şi numărul feţilor;
• vârsta gestaţională şi data probabilă a naşterii;
• placentele în cazul sarcinii gemelare;

2.

ecografia din al doilea trimestru (numită morfologică), care
se efectuează între săptămânile a 19-a şi a 21-a de sarcină pentru a
evalua:
• că nu sunt prezente anomalii sau malformaţii;
• poziţia placentei;
• cantitatea de lichid amniotic şi creşterea fătului.
• În unele cazuri pot fi necesare mai multe ecografii, iar medicul va fi cel care va
stabili când trebuie efectuate.
Ce malformaţii poate depista ecografia?
Ecografia evaluează cum creşte şi se dezvoltă fătul şi organele sale, în particular, capul
şi părţile sistemului nervos central, buzele, coloana vertebrală, membrele (picioarele şi
braţele), plămânii, inima şi vasele de sânge majore, abdomenul şi peretele abdominal,
stomacul, rinichii, vezica urinară.
Ecografia în sarcină nu poate depista aşa-numitele anomalii minore, ca de exemplu
malformaţii ale degetelor, mâinilor, picioarelor, mici defecte ale septurilor cardiace etc.
Ecografia este o metodă de încredere pentru diagnosticarea malformaţiilor
congenitale la făt?
Având în vedere limitele metodei, este posibil ca unele anomalii, inclusiv importante,
9
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să nu fie depistate prin ecografie. Astăzi se estimează că ecografia, în condiţii optime,
poate detecta circa 50% din malformaţii (adică 1 din 2).
Capacitatea ecografiei de a recunoaşte anomaliile congenitale fetale poate varia în
funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi săptămâna de sarcină în momentul investigaţiei,
calitatea instrumentului utilizat, abilitatea medicului care efectuează investigaţia, părţile
corpului fetal examinate. Cel mai frecvent depistate sunt malformaţiile sistemului
nervos central, urmate de cele ale aparatului urinar, respirator, gastrointestinal, osos
şi cardiac.
Care este cel mai bun moment pentru identificarea eventualelor anomalii fetale?
Unele anomalii structurale pot fi identificate deja în primul trimestru de sarcină: de
obicei este vorba de anomalii grave, deosebit de evidente. Majoritatea malformaţiilor,
însă, se depistează prin ecografia din al doilea trimestru.

Ce sunt cromozomii?
Cromozomii sunt unităţi genetice care se găsesc în nucleul celulelor, sunt constituiţi
din proteine şi ADN şi conţin toate informaţiile pentru dezvoltarea organismului.
Numărul de cromozomi diferă de la o specie animală la alta. Celulele umane conţin 46
de cromozomi grupaţi în 23 de perechi: 22 de perechi de cromozomi numiţi autozomi,
numerotate de la 1 la 22, şi o pereche de cromozomi sexuali care determină sexul
individului (femeile au doi cromozomi X, iar bărbaţi un cromozom X şi unul Y).
Ce sunt anomaliile cromozomiale?
Sunt modificări ale numărului (aneuploidie) sau ale structurii cromozomilor. Cele mai
comune sunt anomaliile numerice, în particular trisomiile, în care perechea prezintă
un cromozom în plus. De exemplu sindromul Down este cauzat de prezenţa unui
cromozom 21 suplimentar (trisomia 21). Riscul de anomalii cromozomiale creşte
odată cu creşterea vârstei mamei.

2. Teste pentru evaluarea riscului de sindrom Down şi alte
anomalii cromozomiale
Ce sunt?
Sunt teste neinvazive (ce nu pun în pericol sarcina) prin care se estimează riscul ca
femeia să aibă un făt cu anomalii cromozomiale: trisomia 21 sau sindromul Down,
trisomia 18 şi trisomia 13.
Aceste teste nu arată cu certitudine dacă fătul este afectat de una dintre anomaliile
sus-menţionate, ci doar că este probabil ca să le prezinte. Astfel, dacă testul dă un
rezultat negativ, înseamnă că riscul de a avea un făt cu anomalii cromozomiale este
scăzut; dacă dă un rezulta pozitiv (adică de risc crescut), nu înseamnă că boala este
prezentă, ci că există o suspiciune. Confirmarea sau excluderea bolii o putem avea
numai după efectuarea unor investigaţii specifice, cum ar fi amniocenteza sau biopsia
de vilozităţi coriale.
Care sunt testele disponibile?
Există diferite teste, atât pentru primul, cât şi pentru al doilea trimestru. Liniile directoare
naţionale privind sarcina fiziologică recomandă două din ele: testul combinat care se
efectuează în trimestrul I şi triplul test care se efectuează în trimestrul II. Triplul test le
este propus numai femeilor care nu au făcut testul combinat în primul trimestru.
Testul combinat
Testul combinat, numit şi dublu test, prevede analiza sângelui matern şi măsurarea
ecografică a translucenţei nucale (grosimii pliului nucal al fătului). Se efectuează între
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a 11-a şi a 13-a săptămână de sarcină şi permite depistarea principalelor trisomii (13,
18 şi 21). Rezultatele fals pozitive (adică rezultatele ieşite în mod greşit ca pozitive
la fătul sănătos) sunt circa 50 din 1000; rezultatele fals negative (adică rezultatele
ieşite în mod greşit ca negative la fătul afectat) sunt mai puţin de 1 din 1000. Pe lângă
faptul că indică un risc crescut pentru bolile cromozomiale, testul poate evidenţia un
risc crescut pentru anumite malformaţii, care urmează să fie investigate prin ecografii
de nivelul II. Testul trebuie să fie efectuat numai de către medici acreditaţi de societăţi
ştiinţifice naţionale sau internaţionale.
Triplul test
Se efectuează de preferat între săptămânile 15-18 de sarcină. Constă în prelevarea
şi analiza sângelui matern pentru a determina prezenţa a trei substanţe produse
de făt şi placentă. Testul permite evaluarea riscului de anomalii cromozomiale la un
procentaj mai mic (circa 65-70% din toate cazurile de trisomie 13, 18 şi 21) faţă de
testul combinat.
Alte teste
Un nou test permite depistarea principalelor anomalii numerice ale cromozomilor
(trisomia 21, 13 şi 18) prin extragerea ADN-ului fetal din sângele matern.
În prezent acest test nu este disponibil în cadrul Serviciului sanitar naţional.
Cui îi sunt adresate aceste teste?
Aceste teste sunt oferite gratuit tuturor femeilor însărcinate.

3. Teste pentru diagnosticarea sindromului Down şi a altor
anomalii cromozomiale
Ce sunt?
Aceste teste permit determinarea complementului cromozomial al fătului şi
diagnosticarea anomaliilor numerice şi structurale ale cromozomilor (de exemplu
sindromul Down) prin prelevarea unei probe de lichid amniotic sau de ţesut
placentar.
Este vorba de teste invazive, care implică un anumit risc pentru
sarcină. În prezent cele mai utilizate sunt amniocenteza şi biopsia
vilozităţilor coriale.
Ce este amniocenteza?
Amniocenteza constă în prelevarea unei mici cantităţi de
lichid amniotic. Se efectuează de preferat în săptămânile
15-18, în regim ambulatoriu, şi nu este dureroasă, senzaţia
e similară cu cea a unei injecţii intramusculare.
Ce este biopsia de vilozităţi coriale?
Constă în prelevarea unei mici cantităţi de ţesut placentar (vilozităţi
coriale). Se efectuează preferabil în săptămânile 11-13, în regim
ambulatoriu, şi poate comporta o mică durere în partea inferioară a
abdomenului
Ce riscuri comportă?
Aceste teste comportă un risc de avort de circa 0,5 - 1% (1 caz la fiecare 100-200 de
investigaţii). Riscurile pentru mamă sunt foarte rare.
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Cursurile de pregătire pentru
naştere
Cursurile de pregătire pentru naştere fac parte din serviciile de asistenţă oferite
de unităţile sanitare femeilor însărcinate, în concordanţă cu liniile directoare ale
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Scopul cursurilor este acela de a împărtăşi cu
viitoarele mămici emoţiile şi cunoştinţele referitoare la sarcină, travaliu, naştere,
alăptare, îngrijirea copilului.
Cum sunt organizate cursurile de pregătire pentru naştere?
În general, în cel de-al doilea trimestru de sarcină medicul sau moaşa îi oferă femeii
posibilitatea de a participa la un curs. Cursurile sunt organizate pe grupuri mai mult
sau mai puţin numeroase şi iau parte la ele viitoarele mămici, iar în unele momente
şi viitorii tătici.
De cine sunt ţinute cursurile?
De o moaşă. Pentru unele teme, care necesită cunoştinţe de specialitate, sunt
prevăzute întâlniri informative şi cu alţi profesionişti, cum ar fi ginecologul, pediatrul,
psihologul, anestezistul.
Cum se desfăşoară întâlnirile?
În timpul întâlnirilor viitorii părinţi au posibilitatea să pună
întrebări, să îşi exprime îndoielile şi temerile, pentru
a primi răspunsuri şi lămuriri ce le vor permite să
abordeze sarcina, naşterea, alăptarea, îngrijirea
nou-născutului cât mai bine şi conştient.
Femeile şi partenerii lor pot de asemenea să
discute şi să îşi împărtăşească gândurile cu alte
persoane care trec prin aceeaşi experienţă.
În plus, participanţii la cursuri învaţă să îşi
recunoască capacităţile pentru a găsi soluţiile cele mai
potrivite propriei situaţii, a rezolva problemele, a cere şi
găsi ajutor, susţinere, informaţii în momentul şi locul potrivit,
întărindu-şi autostima.
Pentru a afla unde se desfăşoară cursurile, vă puteţi adresa la cabinetele de
consultanţă familială sau la punctele de naştere (maternităţile) de referinţă.
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Alegerea locului naşterii

Deseori în timpul sarcinii femeile se gândesc la locul unde vor naşte. Pe lângă
acelea care fără îndoieli optează pentru naşterea la spital, există femei care preferă
un mediu mai familiar alegând să nască acasă sau într-o Casă de Maternitate.
În acest sens, cel mai bine este să vă împărtăşiţi preocupările şi aşteptările cu
profesioniştii (medicii şi moaşele) care urmăresc sarcina, pentru a alege împreună
soluţia cea mai potrivită cazului dumneavoastră.
Dacă pe durata sarcinii nu au fost complicaţii, femeia este liberă să aleagă dacă va
naşte în spital, acasă sau într-o Casă de Maternitate. În caz contrar, profesionistul
va propune locul cel mai indicat şi sigur în raport cu nevoile şi disponibilitatea sa.

Naşterea la spital
În Emilia-Romagna există 30 de puncte de naştere în tot atâtea spitale; aproximativ
jumătate din naşteri au loc în 7 puncte de naştere, fiecare din ele asistând peste
2000 de naşteri anual (Ospedali Riuniti din Parma, spitalul S. Maria Nuova
din Reggio Emilia, Policlinico din Modena, Policlinico Sant’Orsola din
Bologna, Ospedale Maggiore din Bologna, spitalul din Cesena şi
spitalul din Rimini).
Fiecare punct de naştere asigură:
• o legătură strânsă dintre părinţi şi nou-născut, de exemplu
permiţându-i tatălui sau unei alte persoane să fie prezentă în
sala de naştere;
• spaţii individuale pentru travaliu şi naştere;
• legături adecvate între structurile de obstetrică şi cele care se
ocupă de îngrijirea nou-născutului;
• asistenţă obstetricală în travaliul naşterii naturale;
• diferite metode de control al durerii în travaliu şi la naştere, medicamentoase şi
nemedicamentoase (vezi fişa “Sprijin în travaliu şi calmarea dureri”)
• posibilitatea pentru mămică de a avea nou-născutul cu sine în salon în timpul
aflării în spital (roaming-in);
• asistenţă pentru începerea alăptării la sân;
• primele controale pediatrice şi programare pentru screeningul neonatal (vezi fişa
“Îngrijirea copilului”).
Naşterea acasă
În 2013 au fost înregistrate circa 120 de naşteri al domiciliu în EmiliaRomagna (circa 1500 în toată Italia). Pot opta pentru naşterea acasă
toate femeile care au avut o sarcină fiziologică normală (ce a decurs
fără probleme), au o buna stare de sănătate şi doresc să trăiască
momentul naşterii într-un mediu familiar.
În Emilia-Romagna, în provinciile Parma, Reggio Emilia şi Modena,
femeile care aleg să nască acasă pot să fie asistate de medicii şi
moaşele Serviciului sanitar regional; în celelalte provincii pot să
fie asistate numai de profesionişti liberali. În acest din urmă caz se
rambursează 80% din cheltuielile suportate.
Femeile care doresc să nască la domiciliu trebuie să comunice acest lucru unităţii
sanitare de referinţă până în luna a opta de sarcină anexând:
• declaraţia moaşei şi a medicului ginecolog care îşi asumă răspunderea pentru
asistarea naşterii la domiciliu şi confirmă că sunt prezente condiţiile de siguranţă
necesare pentru femeie şi copil;
• certificatul de atestare a stării de sănătate a gravidei, eliberat de medicul de
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familie sau de ginecologul care va primi naşterea;
declaraţia scrisă a femeii cu privire la faptul că a fost informată despre beneficii
şi eventualele riscuri.
În acest fel unitatea sanitară poate să asigure:
• legătura cu spitalele şi serviciile de urgenţă;
• o asistenţă adecvată pentru femeie în primele zile după naşterea copilului;
• controlul pediatric în prima zi de viaţă şi programarea pentru screeningul
neonatal;
• rambursarea a 80% din cheltuielile documentate.

•

Naşterea în Casele de Maternitate
Casa de Maternitate este un centru de asistenţă (nespitalicesc) care oferă femeilor
şi, mai general, cuplurilor un mediu potrivit pentru a naşte cu un suport sanitar,
emoţional şi psihorelaţional asemănător cu cel al naşterii la domiciliu.
Casele de Maternitate sunt gestionate direct de moaşe şi operează în strânsă
colaborare cu alte servicii socio-medicale care se ocupă de sarcină şi naştere. În
caz de urgenţă este asigurat transferul prompt la spitalul cu care se află în contact
Casa de Maternitate.
Pot să nască într-o Casă de Maternitate femeile cu sarcină normală, adică acelea
care nu au avut complicaţii pe durata gestaţiei şi pentru care nu se prevăd situaţii
de risc.
În Regiunea Emilia-Romagna este prezentă o singură Casă de Maternitate, “Il Nido”
din Bologna.
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Sprijin în travaliu şi calmarea
durerii
Durerile naşterii diferă de toate celelalte dureri, deoarece nu sunt simptomul unei
boli, ci o manifestare naturală a evoluţiei travaliului.
Dacă mama şi fătul se simt bine, fătul este în poziţie corectă şi mama primeşte un
sprijin adecvat în timpul travaliului, corpul ei declanşează o cascadă de hormoni
care fac durerea suportabilă, înlesnesc coborârea copilului în canalul de naştere
şi favorizează legătura mamă-copil. Astfel, orice femeie este “biologic” pregătită
să înfrunte naşterea în mod pozitiv, deşi percepţia durerii rămâne o experienţă
subiectivă, influenţată de starea fizică, emoţii, circumstanţele sociale şi culturale.
Tocmai de aceea sprijinul pe care îl primeşte femeia pe toată durata sarcinii şi a
travaliului este esenţial pentru o naştere cât mai uşoară şi împlinitoare.

Ce se înţelege prin sprijin în travaliu?
A avea un sprijin pe parcursul travaliului înseamnă a putea conta pe prezenţa continuă
a profesioniştilor (medici şi moaşe) şi a unei persoane apropiate
care
te ajută, te încurajează, te calmează, îţi oferă confort pentru
ca să poţi înfrunta cât mai bine osteneala, temerile,
durerile şi să poţi trăi cât mai intens bucuria. Alegerea
acestei persoane (partenerul, o prietenă, mama, sora
etc.) trebuie făcută cu multă grijă în baza propriilor
necesităţi şi preferinţe.
Moaşa este mereu prezentă alături de femeie şi
verifică mersul travaliului: o ajută să recunoască
şi să înţeleagă ceea ce se întâmplă în corpul său
pentru a-i spori încrederea în faptul că este perfect în
stare să nască. De fapt, suportul emoţional în timpul
travaliului este şi cel mai eficient mod pentru a diminua
durerea şi a reduce nevoia de recurgere la epidurală sau
cezariană; în plus, creşte satisfacţia proaspetei mămici în
legătura cu naşterea.
Există alte metode de calmare a durerii?
Strategiile de alinare a durerii în travaliu sunt de două tipuri: fără folosirea
medicamentelor şi cu folosirea acestora.
Fără folosirea medicamentelor
• Acţiuni de alinare: mersul prin cameră în timpul travaliului, alegerea poziţiei de
naştere în care femeia se simte cât mai confortabil;
• mediu confortabil pentru naştere, lumină potrivită, muzică;
• imersarea în apă: baie caldă sau duş
• tehnici de relaxare, masaj, TENS (stimulare electrica transcutanata a nervilor).
Aceste tehnici, asociate cu susţinerea din partea unei persoane dragi şi a moaşei,
reduc nevoia de medicamente şi intervenţii medicale şi măresc satisfacţia proaspetei
mămici pentru experienţa trăită şi sănătatea nou-născutului.
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Cu folosirea medicamentelor
Anestezia epidurală este cea mai eficientă metodă medicamentoasă de diminuare
a durerii în timpul travaliului. Pentru a avea epidurala sunt necesare un control la
medicul anestezist în săptămânile dinaintea naşterii, câteva analize specifice şi
exprimarea consimţământului informat din partea femeii.
Procedura constă în faptul că medicul anestezist cu ajutorul unui
ac introduce în partea de jos a spatelui (regiunea lombară) un
tubuleţ foarte subţire (cateter) prin care se administrează
substanţa anestezică. Cateterul este lăsat pe toată
durata travaliului şi este extras numai după naştere:
în acest fel pot fi administrate doze ulterioare de
anestezic fără a fi necesare alte puncţii.
Femeia care alege epidurala trebuie să ştie că
aceasta este foarte eficientă în reducerea durerii,
că nu este necesar să rămână culcată în pat în
timpul travaliului şi că poate alege poziţia pe care
o preferă.
Cu toate acestea, naşterea devine un proces medicalizat,
de aceea:
• se monitorizează continuu frecvenţa cardiacă a fătului;
• există o probabilitate ridicată de a avea o naşterea instrumentală (aceea în care
se utilizează forcepsul sau extractorul cu vacuum) sau prin cezariană din cauza
suferinţei fetale;
• este mai mare riscul de a avea febră în timpul şi după naştere.
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Naşterea prin cezariană
Operaţia cezariană este o intervenţie chirurgicală ce implică o serie de riscuri şi
trebuie să fie practicată numai atunci când condiţiile medicale o impun sau în situaţii
de urgenţă. Dacă nu există contraindicaţii, pentru bunăstarea mamei şi a copilului,
naşterea naturală este de preferat celei prin cezariană. Înainte de a planifica o
naştere prin cezariană, este important să discutaţi avantajele şi dezavantajele cu
medicul şi moaşa.
			
Este adevărat că naşterea prin cezariană e mai sigură decât cea naturală?
Nu există dovezi că naşterea prin cezariană, în lipsa unor situaţii clinice care o
impun, este mai sigură pentru sănătatea mamei şi a copilului decât cea naturală. De
reţinut că cezariana este o intervenţie chirurgicală şi numai când există o indicaţie
medicală clară beneficiile acesteia depăşesc riscurile pe care le comportă.
Care sunt situaţiile în care se recomandă cezariana planificată?
Cele mai cunoscute situaţii în care se va planifica cezariana sunt
următoarele:
la sfârşitul sarcinii fătul este încă în poziţie pelviană;
există placenta previa, adică placenta acoperă total sau parţial
canalul de naştere împiedicând trecerea bebeluşului;
copilul este prea mare în raport cu bazinul mamei, prin urmare
este prezentă aşa-numita disproporţie feto-pelviană.
Ce se întâmplă dacă fătul în ultima lună de sarcină este în
poziţie pelviană?
Se poate încerca întoarcerea bebeluşului prin manipulare externă:
aceasta este o procedură manuală pe care medicul o face sub control
ecografic. Dacă se efectuează începând cu săptămâna a 37-a, creşte
probabilitatea ca fătul să se aşeze în poziţia corectă pentru naşterea naturală.
Dacă prima naştere a fost prin cezariana, următoarele pot fi naturale?
Da, se poate naşte natural chiar şi după o cezariană. Dar prezenţa condiţiilor care
permit în acest caz naşterea naturală trebuie evaluată împreună cu profesioniştii
care vă urmăresc pe parcursul sarcinii şi a naşterii.
Şi dacă sunt gemeni?
Evaluarea se face pentru fiecare caz în parte împreună cu medicul şi moaşa. Dacă
ambii gemeni sunt în poziţie cefalică (cu capul în jos), la finalul sarcinii este posibilă
naşterea naturală.
În general, sarcina gemelară comportă riscuri mai mari, legate în principal de factori
cum ar fi greutatea mai mică a bebeluşilor la naştere, întârzierea de creştere
intrauterină a unuia sau a ambilor feţi, naşterea deseori înainte de
termenul de nouă luni de gestaţie.
Dacă mama este HIV-pozitivă, ce tip de naştere este
recomandat?
Dacă mama este infectată cu HIV, vor fi necesare evaluări
suplimentare prin care se va stabili cea mai indicată modalitate
de naştere pentru a limita riscul transmiterii infecţiei de la mamă
la nou-născut.
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Dacă mama are hepatita B sau hepatita C?
Dacă mama are hepatita B, cezariana nu scade riscul de transmitere a virusului HBV
(virusul hepatitei B), de aceea în cazul în care nu există alte contraindicaţii femeia
poate naşte natural. Infecţia se transmite la bebeluş după naştere, motiv pentru care
în cel mult 12-24 de ore după naştere bebeluşului i se administrează imunoglobuline
şi vaccinul antihepatic B.
Femeile cu hepatita C la fel pot să nască fără cezariană, cu excepţia cazului în care
există alte contraindicaţii pentru naşterea naturală.
Dacă mama are herpes genital, ce tip de naştere este recomandat?
Dacă mama are herpes genital (virusul HSV), necesitatea recurgerii la naşterea prin
cezariană va fi evaluată de către medic, în special în cazul în care virusul a fost
contractat în trimestrul III de sarcină.

Sursă: textele sunt extrase în parte din versiunea pentru public a liniilor directoare
“Operaţia cezariană: o alegere potrivită şi conştientă” elaborate de SNLG (Sistemul
Naţional pentru Linii Directoare).
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Nu ne naştem părinţi, ci devenim!
A deveni părinţi este un moment important în viaţa oamenilor: e un parcurs care
începe cu sarcina şi durează toată viaţa. Pentru copil relaţia cu mama, tatăl,
principalele persoane care îl îngrijesc are o importanţă deosebită. Copiii, în primele
luni de viaţă, prin interacţiunea cu cei care se ocupă de ei încep să dobândească
bazele pentru a se exprima în relaţiile cu alţii. Astfel, ei încep să folosească diferite
comportamente pentru a capta atenţia adultului: se agaţă, sug, urmăresc cu privirea
stimulii, plâng şi surâd.
Cum să încep a comunica cu băieţelul meu sau fetiţa mea?
În primele luni de viaţă este foarte important să ţineţi bebeluşul în braţe. Îmbrăţişarea
caldă a mamei, a tatălui şi a altor persoane care au grijă de el este esenţială pentru
dezvoltarea sa, pentru a-l face să se simtă protejat şi pentru crearea legăturii cu
mediul care îl înconjoară.
Micuţii încetul cu încetul învaţă să cunoască lumea din jur prin simţuri, întâi de toate
prin pipăit, adică prin contact direct, dar şi prin recunoaşterea vocii şi a mirosurilor
persoanelor apropiate.
Copiii comunică cu mama tactil încă dinainte de a se naşte: mângâierea şi contactul
corporal ajută după naştere la dezvoltarea respiraţiei, a sistemului imunitar, a
socializării şi a sentimentului de siguranţă.
Auzul şi simţul olfactiv sunt importante deoarece bebeluşii se simt protejaţi de
vocea şi mirosul celor care îi îngrijesc. Vocea şi mirosul mamei le sunt cunoscute
întrucât i-au însoţit pe parcursul dezvoltării prenatale. Apoi treptat încep să
recunoască vocile şi mirosurile celorlalte persoane.
Gustul se dezvoltă la copii deja în timpul sarcinii, se consideră că fătul este în
măsură să perceapă modificările gustului lichidului amniotic.
Văzul nou-născutului este complet format la sfârşitul primelor opt luni de viaţă, când
vede obiectele la distanţă. Imediat după naştere micuţii pot distinge lucrurile care
stau la o distanţă de aproximativ 25 cm şi sunt atraşi în mod deosebit de feţele
persoanelor.
La această vârstă e bine să ţineţi bebeluşul cu burtica în jos pe pieptul mamei care
se află în poziţie semiculcată (pe pat sprijinită de perne sau într-un fotoliu cu spătarul
semiinclinat): respiraţia mamei stimulează şi reglează respiraţia nou-născutului, iar
distanţa este ideală pentru a ajuta nou-născutul să-şi privească mama în ochi.
Ca mamă, voi reuşi să-mi îngrijesc în mod corect băieţelul sau fetiţa?
Fiecare sarcină, fiecare naştere este o poveste unică, pentru că fiecare femeie diferă
de o alta. Cu toate acestea, s-ar putea ca imaginea idealizată a maternităţii
să nu coincidă cu ceea ce se trăieşte în realitate. În timpul sarcinii
şi după naştere femeia poate să resimtă o anumită instabilitate
emoţională sau uneori o stare de tristeţe; o senzaţie puternică
în care convieţuiesc entuziasmul pentru noua experienţă, dar şi
tristeţea pentru pierderea certitudinilor anterioare, dezorientarea
din cauza schimbărilor survenite, anxietatea şi teama de a nu
fi o mamă bună. Multe femei se confruntă cu dificultatea de a
face faţă cerinţelor permanente ale nou-născutului şi activităţilor
cotidiene de rutină, iar câteodată şi cu sentimente de izolare şi
dificultăţi în relaţia de cuplu.
Unele proaspete mămici pot să aibă chiar situaţii de criză ce implică
o perioadă de stare de rău psihic, de depresie. În astfel de situaţii este
important ca femeia să înţeleagă că trebuie să ceară ajutor: multe din probleme pot fi
abordate şi în parte prevenite prin discuţia cu moaşa, ginecologul sau pediatrul care
sunt în măsură să identifice metodele de diagnosticare şi tratament cele mai potrivite
pentru depăşirea dificultăţilor.
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Ca tată, la ce mă pot aştepta după naştere?
Şi pentru proaspătul tătic viaţa de zi cu zi se va suferi schimbări, legate în primul
rând de noile responsabilităţi, va fi copleşit şi el de emoţii şi sentimente. La fel ca
şi femeia, bărbatul foloseşte cele nouă luni pentru a se pregăti. Naşterea unui copil
aduce cu sine schimbări de rol (de la partener la tată, de la fiu la părinte) şi modificări
ale echilibrelor personale, de cuplu, familiale. A fi alături de femeie şi a o ajuta pe
durata sarcinii este util pentru cuplu, dar şi pentru bărbat, care astfel are timp să se
adapteze la viitoarele schimbări.
Dar şi taţii pot intra în criză în faţa noilor responsabilităţi şi schimbări ale echilibrului
casnic. Cea mai bună soluţie în acest caz este să ceară ajutor adresându-se la
cabinetele de consultanţă, unde vor găsi sprijin pentru a depăşi dificultăţile.
După naştere…
Noi toţi avem capacităţile necesare pentru a depăşi momentele critice:

•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Vorbiţi cu persoanele dragi, împărtăşiţi cu ele bucuriile şi durerile, aceasta vă va
ajuta să nu vă simţiţi singură, să reduceţi stresul şi teama de a nu fi un părinte
bun.
A-i destăinui partenerului aşteptările şi eventualele dezamăgiri ajută la evitarea
neînţelegerilor.
Sfaturile sunt utile numai dacă sunt dorite. Buneii, prietenii, rudele sunt o resursă
preţioasă, dar nu vă lăsaţi influenţată prea mult.
Cereţi ajutor la treburile casei şi la cumpărături. Casa curată şi mâncarea gătită,
mai ales în primele zile, sunt un sprijin extraordinar.
Foarte mulţi prieteni şi rude vor dori să vă facă o vizită pentru a cunoaşte
nou-născutul. Puteţi să îi primiţi, dar dozaţi-vă bine energia şi protejaţi liniştea
dumneavoastră şi a copilului.
Alăptarea la sân este o mare bucurie şi în acelaşi timp contribuie la bunăstarea
copilului, dar poate fi obositoare. Nu renunţaţi la ea la prima dificultate, adresaţivă unei moaşe de la cabinetul de consultanţă cel mai apropiat sau de la
maternitate (vezi fişa informativă “Alăptarea la sân”).
Găsiţi timp pentru a vă recupera energia, acest lucru va fi util şi pentru copil.
Un duş, o bună odihnă, o vizită la coafor, o plimbare împreună cu partenerul ar
putea fi un bun antidot împotriva oboselii.
Plânsul poate deveni foarte insistent, dar e singurul mijloc de
care dispun bebeluşii pentru a comunica. Îngrijiţi-i şi liniştiţi-i
încercând să intuiţi ce nevoi au. Puţin câte puţin veţi învăţa
să vă înţelegeţi. Dacă plânsul persistă, discutaţi cu
medicul pediatru: împreună veţi găsi strategia optimă.
Să cereţi ajutor nu este un semn de slăbiciune.
Prietenii şi rudele vor fi cu siguranţă bucuroşi să
vă ajute. La cabinetele de consultanţă familială de
asemenea veţi găsi profesionişti care sunt gata să
vă acorde sprijin.
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Îngrijirea copilului
Momentele imediat următoare naşterii sunt foarte importante: copilul este extrem de
atent la stimulii lumii înconjurătoare. Contactul piele pe piele cu mama imediat după
naştere, chiar şi în cazul cezarienei, creează o legătură unică între mamă şi copil,
are efecte benefice asupra sănătăţii, favorizează activarea reflexelor spontane ale
nou-născutului şi iniţierea alăptării (vezi fişa nr. 12, pag.).

1. În spital: primele controale

Imediat după naştere este înregistrat scorul Apgar, un indice al funcţiilor vitale şi al
capacităţii de adaptare a copilului la condiţiile din mediul extrauterin, care apreciază
respiraţia, frecvenţa cardiacă, reflexele, tonusul muscular, culoarea pielii. Evaluarea
se face la 1 minut de la naştere, la 5 minute şi la 10 minute: un scor între 7 şi 10 se
consideră normal, un scor mai mic arată că copilul are nevoie de atenţie.
În primele ore după naştere, de obicei la sfârşitul primei “băiţe”, nou-născutului trebuie să i se administreze un colir pentru prevenirea conjunctivitei şi o doză de
vitamina K pentru evitarea riscului de hemoragii neonatale.
De asemenea, în timpul aflării în spital sunt propuse câteva investigaţii (screeninguri) pentru diagnosticarea precoce a unor boli grave care dacă sunt depistate timpuriu
pot fi tratate în cel mai bun mod.
Screeningul metabolic
este un test care se face la 48-72 de ore după naştere prin recoltarea unei picături
de sânge din călcâiul copilului pentru a exclude prezenţa unor boli genetice precum:
• boli endocrine, printre care hipotiroidismul congenital, hiperplazia suprarenală
congenitală;
• boli genetice, cum ar fi fibroza chistică;
• boli metabolice, printre care fenilcetonuria, galactozemia şi multe altele.
Este vorba de boli rare (afectează nu mai mult de o persoană din 2000), congenitale
(prezente deja în momentul naşterii) şi adesea ereditare (adică transmise genetic de
la părinţi la copii). Este important să fie detectate cât mai devreme pentru a putea
administra tratamentul cel mai potrivit, care îi va permite copilului să crească şi să
ducă o viaţă normală.
Screeningul auzului (otoemisii acustice)
Pierderea congenitală a auzului afectează circa 1 nou-născut din 1000, cu riscul că
copilul va avea, printre altele, o întârziere în dezvoltarea limbajului şi dificultăţi de
învăţare. Diagnosticarea până la vârsta de 6 luni permite alegerea unui tratament
adecvat pentru a evita aceste riscuri. Screeningul auzului se face în spital la 24-48
de ore după naştere cu ajutorul unui instrument special care se apropie de urechea
nou-născutului: este rapid, nedureros şi neinvaziv.
Screeningul displaziei de şold
până la 6 copii din 10.000 se pot naşte cu boli oculare grave, cum ar fi cataracta congenitală, glaucomul congenital,
retinopatia de prematuritate, defectele de refracţie, retinoblastomul. Identificarea timpurie a acestor probleme permite realizarea tratamentelor necesare pentru a preveni
pierderea vederii. Evaluarea se face prin testul reflexului
roşu. E vorba de un test nedureros şi neinvaziv care se
efectuează în timpul şederii în spital după naştere şi apoi
se repetă de către medicul pediatru cu ocazia controalelor
medicale periodice în primul an de viaţă.
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2. Acasă: ce să pregătim pentru siguranţa copilului nostru
Acasă în siguranţă
Poate părea ciudat, dar casa, locul în care ne simţim cel mai în siguranţă, de fapt
este locul unde se petrec cele mai multe accidente. Măsurile de precauţie luate pentru siguranţa copilului trebuie revăzute şi adaptate continuu pe măsură ce micuţul
creşte, învaţă să se mişte, să se târască, să meargă etc. Accidentele casnice de
cele mai multe ori nu sunt o tragică fatalitate, ci pot fi evitate prin luarea unor simple
măsuri de siguranţă.
Chiar din primele săptămâni de viaţă copii sunt expuşi riscurilor: de arsuri, dacă apa
băiţei sau laptele din biberon, când micuţul nu este alăptat la sân, sunt
prea fierbinţi; de înec, dacă sunt lăsaţi nesupravegheaţi în cădiţa
de baie; de cădere. Nu lăsaţi copilul nesupravegheat pe suprafeţe înălţate, inclusiv pe masa de înfăşat, deoarece chiar dacă
sunt abia născuţi bebeluşii se pot mişca şi riscă să cadă. În
general, chiar din primele zile de întoarcere acasă cu copilul
de la maternitate se recomandă să respectaţi următoarele
reguli:
• Nu lăsaţi singur copilul pe masa de înfăşat sau pe suprafeţe înălţate de la pardoseală nici măcar pentru a răspunde la telefon sau la soneria de la uşă.
• Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în cădiţa de baie chiar dacă
în ea sunt doar câţiva centimetri de apă.
• Dacă bebeluşul doarme în pătuţ, distanţa dintre gratii trebuie să fie mai
mică de 6 cm, iar înălţimea lor trebuie să fie mai mare de 75 cm.
• Copilul trebuie culcat pe spate, cu burtica în sus, pe o saltea rigidă, fără pernă.
• Puneţi bebeluşul la culcare în pătuţ lângă patul mamei. Copilul nu trebuie să
doarmă în acelaşi pat cu mama dacă aceasta fumează, este obeză, consumă
droguri sau suferă de boli psihiatrice.
• Verificaţi întotdeauna apa de baie cu un termometru de baie sau cel puţin cu
ajutorul cotului. Temperatura ideală este de 37°.
• În cazul alăptării artificiale, fiţi atenţi la temperatura biberonului.
Transportul cu maşina
Siguranţa în maşină este un aspect care trebuie luat în considerare încă înainte de
naştere, astfel încât să fiţi gata să transportaţi copilul acasă din spital. Pentru a preveni riscurile asociate cu accidentele rutiere, copilul trebuie transportat doar într-un
scaun auto special, potrivit pentru vârsta şi greutatea sa. În Italia transportul copiilor
cu maşina e reglementat de Codul Rutier, în acord cu reglementările europene. Saunele auto se schimbă în funcţie de greutatea şi înălţimea copilului şi sunt obligatorii
de la naştere până la atingerea de către copil a greutăţii de 36 kg (aproximativ 12
ani). În particular:
• Scaun auto Grupa 0: până la 10 kg (aproximativ 12 luni). Se montează transversal pe bancheta din spate.
• Scaun auto Grupa 0+: până la 13 kg (aproximativ 24 de luni). Se montează pe
bancheta din spate, cu spatele la direcţia de mers.
• Scaun auto Grupa 1: de la 9 kg până la 18 kg (aproximativ de la 9 luni la 4 ani).
Se montează pe bancheta din spate, cu faţa la direcţia de mers.
• Scaun auto Grupa 2: de la 15 kg până la 25 kg (aproximativ de la 3 la 6 ani). Se
montează pe locurile din spate / faţă, cu faţa la direcţia de mers.
• Scaun auto Grupa 3: de la 22 kg până la 36 kg (aproximativ de la 5 la 12 ani).
Se montează pe locurile din spate / faţă, cu faţa la direcţia de mers.
în pătuţ cu burtica în sus, sau să îl lăsaţi pentru câtva timp în grija unei persoane
apropiate luându-vă o pauză.
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Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul Ministerului Sănătăţii la adresa: http://
www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_370_allegato.pdf
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De ce este importantă alăptarea la sân?
Laptele matern este alimentul ideal pentru nou-născut, deoarece conţine tot de ce
are nevoie micuţul în cantităţi şi proporţii optime şi se adaptează de-a lungul timpului
la nevoile în schimbare ale bebeluşului. Este întotdeauna gata, la temperatura
optimă şi hrănitor (şi e gratis!).
Alăptarea este modul cel mai natural de a hrăni şi mângâia bebeluşul şi astăzi, la
fel ca pe vremea bunicilor noastre, este esenţială pentru a-i asigura o dezvoltare
psihofizică sănătoasă.
Alăptatul îi oferă copilului cea mai bună mâncare şi în acelaşi timp îi satisface
nevoia de contact cu mama, deci, este important şi pe plan relaţional, favorizând
prin contactul fizic, privire, miros o legătură specială între mamă şi copil.

Beneficii pentru copil şi pentru mamă
Laptele matern aduce numeroase beneficii pentru sănătate, întrucât conţine anticorpi şi o mare varietate de alte substanţe care stimulează dezvoltarea creierului, a
sistemului imunitar şi a vederii. În particular, alăptarea la sân:
• protejează împotriva diareei, gastroenteritei, colicilor, infecţiilor urechii, astmului;
• încurajează dezvoltarea corectă a palatului şi a dinţilor;
• reduce riscul de diabet la vârsta adultă şi de eczemă.
Dar există beneficii şi pentru mamă. Alăptatul reduce riscul dezvoltării unor boli grave precum cancerul de sân şi de ovar înainte de menopauză şi ajută revenirea în
formă după naştere. În fine, alăptarea la sân aduce avantaje din punct de vedere
practic: îi permite mamei şi întregii familii să se deplaseze liber cu nou-născutul fără
a fi necesar să pregătească de fiecare dată apa, sterilizatorul, biberonul, praful.
Când trebuie să pun bebeluşul la sân după naştere?
Cât mai repede posibil, de îndată ce mama se simte gata. Ideal este ca imediat
după naştere nou-născutul să fie pus lângă mamă, în contact cu pielea, şi să fie
ajutat să ia sânul (vezi de asemenea fişa nr. 10, pag. xxx).
La cât timp de la naştere începe producerea laptelui?
Primul lapte secretat după naştere se numeşte colostru:
este produs în cantităţi mici, nou-născutul la fiecare masă
bea câteva picături, dar îi sunt suficiente mulţumită faptului
că colostrul este bogat în grăsimi şi anticorpi. Laptele matur
vine în general la 3-4 zile de la naştere: important este să
puneţi copilul la sân ori de câte ori este posibil, pentru că
suptul stimulează producerea hormonilor (prolactină şi oxitocină)
datorită cărora glandele mamare produc lapte. Cu alte cuvinte, cu
cat copilul suge mai mult, cu atât mai mult lapte va produce corpul. Moaşa
sau specialistele în puericultura de la punctul de naştere în care aţi născut vă stau
la dispoziţie pentru a vă arăta cum să ţineţi copilul şi să îl alăptaţi în cel mai bun
mod posibil.
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Până la ce vârstă trebuie să-mi alăptez copilul? E adevărat că dupa vârsta de un
an a copilului laptele matern nu mai este hrănitor?
Puteţi alăpta atâta timp cât doriţi, nu există un termen limită peste care alăptarea îşi
pierde valoarea. Chiar şi după primele şase luni, când începe înţărcarea şi copilul
începe să guste şi să mănânce alimente solide, laptele matern îi poate completa
dieta, iar alăptarea va continua să fie un moment de răsfăţ între mamă şi copil.
Vreau să alăptez, dar mi-e teamă că e prea istovitor
Deşi alăptarea îi dă mamei o senzaţie de împlinire incomparabilă şi îi oferă o ocazie
unică de contact cu bebeluşul, e în acelaşi timp foarte istovitoare, mai cu seamă în
primele săptămâni după naştere când totul este nou şi se pun bazele unei noi vieţi
împreună. De aceea este important ca ceilalţi membri ai familiei să fie alături de
proaspăta mămică, să îi asigure momente de odihnă, să o ajute cu treburile casei.
Mămica poate să alăpteze atâta timp cât doreşte. Totuşi, când alăptarea devine
o obligaţie prea obositoare şi oboseala este mai mare decât plăcerea contactului
mamă-copil e bine să consultaţi pediatrul pentru a programa suspendarea şi a
căuta alternative.
În caz de dubii, vă puteţi adresa la cabinetul de consultanţă, moaşele vă vor oferi
ajutor şi sfaturi.
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În zilele lucrătoare de la ora 8,30 la ora 17,30
sâmbătă de la ora 8,30 la ora 13,30”

salute.regione.emilia-romagna.it

