
Modulul III  

Îngrijirea nou-născutului 

      



Informații generale 
Perioada neonatală: a)cuprinsă între 1 zi – 28 zile 

                               b)perioada cu vulnerabilități 

Caracteristicile generale ale nou-născutului la termen: 

-VG 37-41 sapt. G – 2800-4000 gr 

                             L – 48-54 cm 

- tegumente și fanere:- eritrodermie fiziologică 

- vernix caseoza subst. grasoasă ce oferă protecție  

- lanugo:- pilozitate fină pe corp; dispare în 1-4 sapt. 

-milium:- puncte de grăsime pe aripile nasului 

-fontanelele: – romboida 4/4 cm anterioară 

                    - triunghiulară  posterioară 

-bontul ombilical sidefiu se mumifică 

 

 



Particularități ale perioadei de 

adaptare 

 Scăderea fiziologică în greutate: - pierderi de 

caldură, de lichide, meconiu, deshidratare 

 Icter fiziologic: - colorație galbenă a tegumentelor   

         - nou-nascutul ușor adormit   

                    - apare la 48 h dupa naștere 

                         - la cei alimentați exclusiv la sân 

durează          mai mult 

 Descuamația furfuracee sau în lambouri 

 Eritem alergic normal dispare 

 Criză genitală 

 Scaunele de tranziție 



Siguranța 
 Camera nou-născutului: 

- luminoasă, aerisită, 22-24 C°; 

- pătuțul departe de sursa de căldura; 

 

 Îmbracamintea nou-născutului: 

- din bumbac, fără elastic; 

- un strat de haine în plus față de adult (excepție vara); 

 

 Schimbarea scutecelor: 

- de câte ori este nevoie; 

- până la căderea bontului ombilical este însoțit de toaleta 
acestuia cu comprese sterile și betadină; 

- frecvența scaunului de la 1 până la 6-7 pe zi. 



Siguranța 

 Băița nou-născutului – temperatura apei 37-38 

C°, temperatura camerei 24-26 C°; 

- toaleta urechilor și cea nazală; 

- tăiatul unghilor; 

 

 Masajul bebelușului 

 

 Ieșitul din casă: 

- între a 7-10 zi de viață. 



Imunizare 

 Imunitatea poate fi dobandită natural după o boală sau 
prin vaccinare. 

 

 Vaccinarea constă în introducerea în organism, prin 
injecții sau pe gură a unei cantități foarte mici de 
microbi (viruși sau bacterii). Aceștia sunt fie parțial 
inactivați, fie omorâți sau este prezentă doar o parte 
din microb.  

 

 Prezența lor stimulează activitatea sistemului imunitar 
și determină producerea de anticorpi față de acei 
microbi. Astfel, la un contact cu microbul respectiv, 
organismul copilului îl va recunoaște și va reacționa, 
producând și mai mulți anticorpi care vor distruge 
microbul. 

 

 Copilul nu se va îmbolnăvi sau, în cazuri rare va face o 
formă ușoară de boală. 

 



Imunizare 

 Anticorpii produși de organism în urma vaccinărilor persistă 

mulți ani în memoria sistemului imunitar, însă pentru o aparare 

imunologică bună este nevoie de rapeluri la intervale de timp. 

 

 Până în prezent vaccinurile reprezintă cel mai sigur mijloc 

de apărare împotriva unor infecții grave care pun viața 

copilului în pericol sau lasă sechele și complicații grave. 

 

 Cele mai frecvente reacții după vaccinări sunt : 

- reacții generale (febră, somnolență, iritabilitate) dispar după 2-3 

zile de la vaccinare; 

- reacții locale: durere, inflamație, roșeață și caldură la locul de 

injectare; dispar după 2-3 zile. 



Imunizare 

 E foarte important ca vaccinarea să se facă doar dacă copilul 

este sănătos. De aceea consultul medical este obligatoriu 

înainte de fiecare vaccinare. Vaccinarea se amână dacă copilul 

are o boală acută febrilă. 

 

 Bolile Prevenibile prin vaccinare: 

- hepatita B (prima doză în maternitate în primele 24 h) 

- tuberculoza – BCG (vârsta 2-7 zile în maternitate) 

- Difteria, tetanosul, tusea convulsivă – DTaP la 2 luni până la 6 ani 

- Poliomielita - VPI (la 2 luni vaccin combinat) 

- Rujeola, Oreion, Rubeola - ROR (după 9 luni de viață) 

 

 Mai sunt și alte vaccinuri recomandate de Societatea Română de 

Pediatrie (antipneumococic, rotavirus, hepatita A) 



   Varsta Antigenul 

vaccinului 

Recomandat 

de SRP 
Nr. doze Oferit prin 

PNI/Achizitionat de 

familie 

La Nastere Hep B 

BCG 

√ 

√ 

1 

1 

PNI 

PNI 

2 LUNI 
DTPa-VPI-Hib-HepB 

Rotavirus 

Pneumococic 

√ 

√ 

√ 

1 

1 oral 

1 

PNI 

Achz. de familie 

Achz. de familie 

4 LUNI DTPa-VPI-Hib 

Rotavirus 

Pneumococic 

√ 

√ 

√ 

1 

1 oral 

1 

PNI 

Achz. de familie 

Achz. de familie 

6 LUNI 
DTPa-VPI-Hib-HepB 

Pneumococic 
√ 

√ 

1 

1 

PNI 

Achz. de familie 

12 LUNI DTPa-VPI-Hib 

Pneumococic 

ROR 

√ 

√ 

√ 

1 

1 

1 

PNI 

Achz. de familie 

PNI 



Imunizare 

 Întrebări frecvente legate de vaccinare și 
vaccinuri: 

 

1. De ce să îmi vaccinez copilul dacă tot se va îmbolnăvi? 

 

2. Nu e mai bine pentru copil să se imunizeze 
îmbolnăvindu-se decât prin vaccinare? 

 

3. Nu este periculos pentru bebeluș să facă mai multe 
vaccinuri odată? 

 

4. Unde pot să fac vaccinarea opțională? 

 
 

 

 

 



    
5. Dacă vaccinurile opționale sunt atât de importante 

de ce nu sunt incluse și ele în schema națională de 

vaccinare? 

 

6. Există și vaccinuri mai puțin sigure? 

 

7. Există vaccinuri care pot provoca reacții adverse? 

 

8. De ce să nu mai facem vaccinurile dacă bolile nu 

mai există? 

 

9. E adevarat că unele vaccinuri pot cauza autism? 

 

10. Când nu este indicată vaccinarea? 



VĂ MULȚUMESC !!! 


