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Cea mai bine vândută autoare britanică 
de cărţi destinate îngrijirii copiilor
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Cu siguranţă vă este teamă de momentul în care părăsiţi
maternitatea şi ajungeţi acasă cu bebeluşul dumneavoas-
tră. Ştiţi că vă aşteaptă nopţi nedormite, accese de plâns 
imposibil de potolit şi numeroase reprize de alăptare, iar
toate acestea pot duce adesea la momente de panică. 

Cartea bebeluşului fericit este concepută tocmai pentru 
a vă ajuta. Cu informaţii la zi, incluzând experienţa celor 
care vizitează site-ul autoarei şi a părinţilor care i-au cerut 
ajutorul, ediţia de faţă vă oferă sfaturi practice pentru a vă
creşte copilul cu încredere şi calm. Soluţiile oferite de 
Gina Ford, expertă în îngrijirea copiilor, sunt simple, iar 
rezultatele se dovedesc uimitoare.

Dacă veţi ţine seama de sfaturile autoarei, bebeluşul
dumneavoastră:

� se va hrăni corespunzător;
� nu va mai suferi de colici;
� va dormi bine toată noaptea.

Urmând programele Ginei Ford, veţi fi un părinte liniştit
şi veţi avea un bebeluş fericit!
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4
Cum să înţelegeţi somnul

bebeluşilor

Probabil că somnul reprezintă aspectul cel mai puţin înţeles şi mai
derutant al creşterii copiilor. Mulţi părinţi cred în mod greşit că,
în primele câteva săptămâni de viaţă, bebeluşul nu face altceva
decât să doarmă şi să mănânce. Cu toate că mulţi chiar asta fac,
faptul că în Marea Britanie există peste 126 de clinici specializate
în tratarea problemelor de somn la bebeluşi şi copii dovedeşte că
acest lucru nu este valabil în foarte multe cazuri. Dacă aveţi un
nou - născut sau un bebeluş ceva mai mare care face parte din
această a doua categorie, adică este încordat, agitat şi greu de
adormit, vă rog să nu vă pierdeţi curajul, pentru că acest lucru nu
este neapărat o prefigurare a deprinderilor viitoare de somn ale
copilului.

De obicei, majoritatea bebeluşilor pe care i - am îngrijit începeau
să doarmă până la ora 6/7 între 8 şi 12 săptămâni. Câţiva au început
să doarmă toată noaptea neîntrerupt înaintea acestei vârste, în
timp ce alţii au continuat să aibă nevoie să fie hrăniţi noaptea o
perioadă mult mai lungă de timp. Deoarece nu vă cunosc personal
bebelu şul, nu vă pot spune cu exactitate când va reuşi să doarmă
toată noaptea neîntrerupt, pentru că acest lucru depinde de mulţi
factori. De exemplu, dacă bebeluşul s - a născut prematur sau aţi
început să urmaţi programele mele de - abia după ce a împlinit
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câteva săptămâni, este evident că poate avea nevoie de mai mult
timp pentru a dormi toată noaptea neîntrerupt.

Nu trebuie să uitaţi că obiectivul dumneavoastră în primele zile
este acela ca bebeluşul să aibă un program regulat de somn, acest
lucru presupunând să se odihnească bine seara, să mănânce la orele
târzii ale serii şi după aceea să adoarmă, apoi să se trezească numai
o dată în timpul nopţii pentru a se hrăni şi să adoarmă repede la
loc, până la ora 6/7.

Scopul programelor este de a vă ajuta să atingeţi acest obiectiv
fără a vă produce neplăceri nici dumneavoastră, nici bebeluşului;
programele nu presupun să forţaţi copilul să doarmă toată noaptea
neîntrerupt, fără să - l hrăniţi, de la cea mai fragedă vârstă. Respectând
recomandările pe care le - am oferit în această carte şi adaptând
programele, dacă va fi nevoie, astfel încât să satisfacă nevoile
individuale ale bebeluşului dumneavoastră, îl veţi face să doarmă
noaptea cel mai mult, de îndată ce va capabil din punct de vedere
fizic şi psihic să facă acest lucru.

Soluţia pentru atingerea acestui obiectiv este să aveţi răbdare,
să fiţi consecventă şi să alocaţi suficient timp realizării progra -
melor. Odată ce se va întâmpla acest lucru, veţi putea evita chinul
nopţilor nedormite luni în şir de care au parte atât de mulţi părinţi.
Metoda mea a dat roade în rândul a sute de mii de bebeluşi şi de
părinţi, aşa că poate funcţiona şi în cazul dumneavoastră!

Dacă vreţi ca bebeluşul să doarmă toată noaptea neîntrerupt
de la o vârstă fragedă şi să aibă un program de somn sănătos pe
termen lung, atunci regulile de aur pe care ar trebui să le respectaţi
sunt următoarele: să - l învăţaţi care sunt stimulii corecţi cu care
să asocieze adormirea şi să - i organizaţi programul de masă
începând din ziua în care sosiţi acasă de la maternitate. Reco -
mandările oferite în multe dintre cărţile despre creşterea copiilor
de către unii angajaţi ai maternităţilor spun că nou - născuţii ar
trebui hrăniţi la cerere, oricât de des vor şi atât timp cât au nevoie.
Vi se va spune să acceptaţi faptul că programul haotic de alimen -
taţie şi de somn al bebeluşului este ceva normal şi că lucru rile se
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vor ameliora până la vârsta de 3 luni. De la publicarea primei mele
cărţi, în anul 1999, am primit nenumărate telefoane, e - mailuri şi
scrisori de la mame disperate, ai căror copii cu vârste cuprinse între
3 luni şi 3 ani au probleme grave de somn şi de alimen taţie. Acest
lucru infirmă teoria conform căreia bebeluşii îşi creează singuri un
program înainte de împlinirea vârstei de 3 luni. Chiar dacă bebe -
luşul reuşeşte să facă acest lucru, este puţin probabil să fie un
program similar cu cel al restului familiei.

Cu toate că unii specialişti admit faptul că anumiţi copii dorm
toată noaptea neîntrerupt la vârsta de 3 luni, ei nu scot în evi denţă
cât de important este ca bebeluşii să primească îndru mare în acest
scop. Mama neştiutoare şi frântă de oboseală crede şi speră într - o
ameliorare miraculoasă la vârsta de 3 luni, dar este puţin probabil
ca acest lucru să se întâmple, dacă bebeluşul n - a învăţat să facă
diferenţa între noapte şi zi, între reprizele scurte de somn din
timpul zilei şi perioada mai lungă de somn din timpul nopţii şi dacă
părintele n - a învăţat cum să - i organizeze programul de masă, lucru
care trebuie făcut din prima zi. Este esenţial să aveţi grijă ca
bebeluşul să fie alăptat puţin şi des în timpul zilei, dacă vreţi să nu
se trezească înfometat din două în două ore în timpul nopţii.

Atunci când ofeream servicii de consultanţă părinţilor fără
experienţă, primeam zilnic telefoane disperate de la mamele aflate
în maternitate. Problema era aceeaşi aproape de fiecare dată.
Bebeluşul se hrănea câte o oră, de obicei la interval de două ore,
între orele 18 şi 5. Mama era adeseori epuizată şi începea să sufere
de ragade mamelonare. 

Atunci când întrebam ce face bebeluşul în timpul zilei, pri meam
de obicei următorul răspuns: „Este atât de cuminte în timpul zilei;
se hrăneşte, apoi doarme patru ore sau chiar mai mult.”

Continuă să mă uluiască faptul că părinţilor fără experienţă
încă le sunt date sfaturi atât de contradictorii. Li se spune că este
normal ca un nou - născut să aibă nevoie să se hrănească de 8 - 12 ori
pe zi, dar că ar trebui să - l lase să doarmă ore în şir între mesele
din timpul zilei. Nu este deloc surprinzător faptul că un bebeluş
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care s - a hrănit doar de patru ori sau chiar mai puţin între orele 6
şi 18 se va trezi de multe ori în timpul nopţii pentru a - şi satisface
nevoile alimentare zilnice. Acesta este unul dintre principalele
motive pentru care mă opun recomandării de a hrăni bebeluşii la
cerere. Această recomandare nu ia în considerare faptul că mulţi
bebeluşi nu cer să fie hrăniţi în primele zile.

Somnul şi hrănirea la cerere

Expresia „hrănire la cerere” este folosită fără încetare, făcându - le
pe mame să creadă în mod eronat că orice fel de program în
primele zile de viaţă ale bebeluşului ar putea să - l priveze pe acesta
de satisfacerea nevoilor alimentare, dar şi, conform anumitor
specialişti, a celor emoţionale. Cu toate că sunt complet de acord
cu faptul că programul demodat de hrănire din patru în patru ore,
fie la sân, fie cu biberonul, n - are nimic de - a face cu nevoile fireşti
ale nou - născuţilor, consider că termenul „hrănire la cerere” este
folosit într - un sens prea larg.

Din nefericire, problema nopţilor nedormite apare adeseori
înainte ca mama şi copilul să părăsească maternitatea. Pentru că a
fost lăsat să doarmă perioade lungi între mesele din timpul zilei,
bebeluşul are cu adevărat nevoie să se hrănească la intervale
neregu late toată seara şi o dată la două ore în timpul nopţii. În scurt
timp se creează un cerc vicios, iar bebeluşul doarme toată ziua,
pentru că a stat treaz aproape toată noaptea. Acest gen de program
alimentar şi de somn este încurajat de către mulţi specialişti, care sunt
de părere că bebeluşul ar trebui să „preia controlul” în ceea ce priveşte
alimentaţia. În acest fel a apărut termenul „hrănire la cerere”. Unii
specialişti merg până acolo încât afirmă că este „vătămător” să
trezeşti din somn un bebeluş şi privesc cu foarte multă ostilitate
recomandarea mea de a face acest lucru. Experienţa pe care am
acumulat - o îngrijind multe perechi de gemeni şi bebeluşi unici
născuţi prematur a fost cea care m - a ajutat să înţeleg că afirmaţia
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