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Clinica Mayo este o instituţie nonprofit cu sediul în Statele Unite ale Americii. 
Datorită grijii pentru pacient, experienţei medicilor şi cercetătorilor specializaţi în 
toate domeniile medicale,  a tehnologiei inovatoare şi muncii în echipă, de 20 de ani 
se află în topul celor mai renumite clinici din întreaga lume.

Ghidul primului an din viaţa copilului este o lucrare esenţială pentru părinţi, 
în care veţi găsi:

 Sfaturi despre hrănirea bebeluşului, astfel încât să îi asiguraţi o alimentaţie corespunzătoare. 
 Sugestii pentru a-l ajuta să adopte obiceiuri sănătoase de somn.
 Strategii de gestionare a stărilor de iritare ale copilului.
 Informaţii privind creşterea şi dezvoltarea bebeluşului în fiecare lună.
 Recomandări despre starea de sănătate, vaccinări şi siguranţa micuţului.
 Informaţii despre afecţiunile comune şi sfaturi privind îngrijirea unui copil bolnav.
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PARTEA I 

Îngrijirea copilului



Felicitări! Aţi trecut într-una din ce-
le mai frumoase etape ale vieţii — aceea 
de părinte. Putem spune că nu există o le-
gătură mai strânsă decât aceea dintre pă-
rinte şi copil. Este o relaţie care o să vă 
aducă ani de bucurie, râsete, admiraţie şi 
satisfacţii care par să nu se mai sfârşeas-
că. O să vă amintiţi cu bucurie toată via-
ţa de perioada dedicată creşterii copilului 
dumneavoastră. În anii care urmează veţi 
învăţa despre ataşament, iubire sau pro-
tecţie mai mult decât v-aţi fi  închipuit 
vreodată că este posibil. 

Însă trebuie să fi ţi pregătiţi — în călă-
toria dumneavoastră nu vor fi  doar zile 
frumoase şi pline de glorie. Cum se în-
tâmplă de obicei în viaţă, vor fi  suişuri şi 
coborâşuri. Veţi constata că primele griji 
şi greutăţi din viaţa de părinte apar de-
vreme, chiar din clipa în care fi ul sau fi ica 
dumneavoastră intră pentru prima dată 
în casă. 

Viaţa dumneavoastră se va întoar-
ce cu susu-n jos la propriu, din cli-
pa în care apare nou-născutul. Toate 
vechile obiceiuri — momentele destinate 

bucuriilor personale, socializarea cu pri-
etenii, o cină relaxantă în oraş sau diver-
se hobby-uri — vor mai avea de aşteptat. 
Veţi descoperi în schimb o realitate no-
uă, complet străină. Şi asta pentru că un 
copil nu vine însoţit de un manual de in-
strucţiuni, iar părintele, de cele mai multe 
ori, este supus unei experienţe similare cu 
tortura. Dacă n-aţi mai avut ocazia să staţi 
cu un copil, e posibil să vă pierdeţi cu fi -
rea, să vă simţiţi nesigur sau chiar lipsit 
de perspective. Este bine să ştiţi că aceste 
stări sunt absolut normale.

101 SFATURI PENTRU PÃRINÞI 

Când vorbesc despre primul an din 
viaţa copilului lor, mulţi părinţi îl descriu 
ca pe o adevărată aventură. Cum spunea 
o proaspătă mămică: „Acum râzi şi glu-
meşti, iar în secunda următoare plângi, 
fără să ştii exact de ce”. Poţi trece de la 
starea de adoraţie şi extazul stârnit de ve-
derea degeţelelor de la mâini şi de la pi-
cioare ale copilului la durerea pe care ţi-o 

CAPITOLUL 1

Bun venit 
în lumea părinţilor!
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prilejuieşte gândul că ţi-ai pierdut liberta-
tea sau că nu vei fi  în stare să-l creşti — şi 
toate astea în cele câteva minute în care îi 
schimbi scutecul. 

Cu atâtea schimbări, probabil prime-
le săptămâni de la venirea copilului vor 
reprezenta una din marile provocări ale 
vieţii. Modifi cările zilnice de ritm pot să 
vi se pară haotice, însă veţi învăţa să vă 
adaptaţi. Pot trece câteva luni, câteodată 
chiar un an, însă veţi ajunge acolo unde 
trebuie — în felul şi în ritmul dumnea-
voastră, cu propriile eşecuri şi succese.

Bucuraþi-vã de fiecare clipã Oricât 
de grea ar părea, aceasta e o perioadă de-
osebită în viaţa dumneavoastră. Apreciaţi 
bucuria adusă de fi ul sau fi ica dumnea-
voastră şi nu lăsaţi grijile să vă întunece 
fericirea! Zilele în care vă puteţi bucura 

de nou-născut nu vor fi  numeroase. Încer-
caţi să vă relaxaţi şi să trăiţi clipa. Tensiu-
nea din primul an va fi  recompensată de 
imensa fericire pe care o aduce un copil în 
viaţa dumneavoastră. Nimic nu se com-
pară cu bucuria unui zâmbet sau cu nesi-
guranţa primilor paşi. 

Bazaþi-vã pe propriile instincte Chiar 
dacă este ceva nou, trebuie să aveţi încre-
dere în dumneavoastră. Veţi învăţa sufi -
cient de repede tot ce este necesar pentru 
a deveni un părinte bun. Trebuie să fi ţi 
conştienţi că nimeni nu are pretenţia să le 
ştiţi pe toate. 

E bine să cereţi sfatul prietenilor, al 
familiei sau al medicilor de specialitate. 
Atunci când sfaturile vin fără să le cereţi, 
ţineţi cont doar de acelea care vi se po-
trivesc.



Este bine sã vã reconsideraþi aº-
teptãrile Mulţi părinţi au aşteptări ne-
realiste — cred că viaţa lor nu va suferi 
schimbări majore, că vor avea parte de 
amuzament permanent, că nou-născu-
tul doarme şi mănâncă în cea mai mare 
parte a timpului, iar ei se vor descurca 
admirabil în noul rol. Diferenţa dintre aş-
teptări şi realitate poate fi  o sursă de stres 
şi dezamăgire. Renunţaţi la ideile pre-
concepute şi încercaţi să conştientizaţi că 
timpul dumneavoastră are acum o nouă 
dimensiune. Drăgălaşa apariţie din casa 
dumneavoastră, deşi cântăreşte numai 
câteva kilograme, o să vă dea mult de lu-
cru de-acum încolo. 

Aveþi rãbdare În primele săptă-
mâni, viaţa dumneavoastră se va reduce 
la un program strict de hrănire, îmbăie-
re, schimbare a scutecelor şi calmare a mi-
cuţului, ceea ce v-ar putea costa ore bune 
de somn. 

Cu greu veţi găsi timp să faceţi un 
duş, să puneţi rufe la spălat, ca să nu mai 
vorbim de gătit. Vă temeţi că asta va ur-
ma tot restul vieţii? Nu va fi  aşa! Cu tim-
pul lucrurile vor reveni la normalitate, 
veţi găsi timp pentru vechile tabieturi, ba 
mai mult, o să aveţi unele noi. Pe măsură 
ce copilul creşte, veţi avea mai mult timp 
personal.

Aveþi grijã de dumneavoastrã Creş-
terea unui copil este strâns legată de 
relaţia cu părinţii — grija faţă de micuţ 
presupune grijă faţă de propria persoană. 
Dacă sunteţi într-o stare bună, veţi reu-
şi să oferiţi mai multă grijă şi să vă bu-
curaţi de fi ul sau fi ica dumneavoastră. 
Hrăniţi-vă bine şi faceţi mişcare, dar, mai 

ales, nu vă temeţi să cereţi ajutorul de câ-
te ori aveţi nevoie. 

Aveþi grijã de relaþia dumneavoas-
trã Oricâtă bucurie ar aduce un copil, 
poate deveni o povară într-o relaţie. Via-
ţa de cuplu se va schimba şi veţi constata-
ta chiar că pot apărea diferenţe de opinii 
legate de creşterea copilului între dum-
neavoastră şi partener. Fiţi răbdătoare 
cu dumneavoastră şi cu partenerul; acor-
daţi-vă timp să admiraţi relaţia celuilalt 
cu micuţul şi o să descoperiţi noi motive 
de bucurie ca părinte şi cuplu.

DESPRE CARTE

Pe măsură ce deprindeţi aspectele co-
mune sau mai puţin obişnuite ale vieţii 
de părinte, veţi constata că sfaturile şi în-
curajările venite de la specialişti vă sunt 
de mare folos. Ghidul primului an din via-
ţa copilului a fost conceput pentru a ofe-
ri răspunsuri la situaţiile cel mai frecvent 
întâlnite în primul an de viaţă al copilu-
lui. Ghidul vă asigură că sunteţi pe dru-
mul cel bun şi că stările emoţionale sau 
teama pe care le trăiţi sunt împărtăşite de 
mulţi alţi părinţi. 

Folosiţi această carte în maniera ca-
re vă e cea mai utilă. O puteţi citi pagi-
nă cu pagină sau selectând capitolul ori 
secţiunea care vă interesează într-un anu-
mit moment.

Păstraţi cartea la îndemână, astfel în-
cât s-o puteţi consulta de câte ori inter-
vine o problemă sau ca să vă pregătiţi 
pentru situaţiile care pot apărea în luna 
următoare. Amintiţi-vă că a fi  părinte este 
o aventură; călătorie plăcută!
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