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Patologia nou-născutului nu are o frecvenţă 
mare însă are un impact considerabil asupra evolu-
ţiei unui organism în plin proces de maturizare, 
într-o perioadă foarte sensibilă pentru supravieţuirea 
şi dezvoltarea copilului, pentru psihologia sa şi a 
părinţilor săi, pentru relaţiile părinţi-copil, dinamica 
familiei şi calitatea vieţii nou-născutului şi familiei 

sale (1,2,3,4). Impactul psihologic al patologiei neo-
natale asupra copilului şi familiei este mai mare şi 
mai durabil decât la alte vârste ale copilului, de 
aceea, modul de comunicare al diagnosticului este 
foarte important în neonatologie – aşa cum ar fi  
cuvintele rostite de ursitoare la botez.
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REZUMAT 
Patologia neonatală are un impact considerabil pe termen scurt şi lung asupra copilului şi relaţiilor sale cu 
părinţii, într-o perioadă sensibilă şi crucială pentru dezvoltarea nou-născutului, psihologia sa şi a părinţilor săi 
şi formarea acestor relaţii. Deoarece părinţii sunt cei mai ataşaţi de copil şi cei care iau deciziile legale şi 
medicale în numele lui, comunicarea cu ei este foarte importantă; contează mult calitatea informaţiilor, dar şi 
accesibilitatea lor şi atenţia acordată reacţiilor psihice pe care le au.
Nou-născutul bolnav trebuie privit de către părinţi şi echipa medicală ca o fi inţă umană care are dreptul la 
respect, afecţiune şi copilărie.
Modul în care este comunicat diagnosticul unui nou-născut poate contribui la diminuarea impactului negativ 
al bolii asupra copilului şi familiei sale, la ameliorarea prognosticului sau la îmbunătăţirea începutului legăturii 
dintre părinţi-copil şi la o înţelegere mai adecvată a nou-născutului de către părinţii săi.
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ABSTRACT 

Neonatal pathology has a considerable short- and long-term impact on the infant and his or her relationship 
with the parents,at a time that’s delicate and crucial for the child’s development and psyche and also for the 
parents’psyche and the beginning of this relationship. Since parents are the ones most devoted to the child 
and entitled to make the legal and medical decisions on the behalf of their baby, communication with them is 
very important; quality of the information is paramount – and so are its understandability and the attention 
paid to their psychological experiences.
 The sick newborn infant must be regarded by the parents and the medical team as a human being entitled 
to respect, affection and childhood.
 The way a newborn baby’s diagnosis is disclosed may help diminish the disease’s negative effects on the 
child and his or her family, improves its prognosis and the beginning of the parents-child bonding and may 
make parents understand more adequately their infant.
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Patologia nou-născutului poate fi  diagnosticată 
în diferite momente: prenatal – infecţii materno-
fetale, întârziere a creşterii intrauterine, unele mal-
formaţii congenitale, unele anomalii cromozomiale, 
izoimunizarea Rh, unele anomalii ale inserţiei 
placentei, circulara de cordon ombilical(5), intra-
partum – patologie a travaliului, traumatisme obste-
tricale, patologie a cordonului ombilical – sau post-
natal. Diagnosticul prenatal poate fi  confi rmat, 
apro fundat sau infi rmat după naştere.

O situaţie aparte o reprezintă screening-ul neo-
natal în populaţia generală sau al nou-născuţilor cu 
risc – prematuri, copii cu hipoxie neonatală şi de-
tresă respiratorie (2,3); acesta se practică la nou-
născuţi, fără manifestări clinice, şi este justifi cat etic 
şi economic pentru depistarea unor boli cu frecvenţă 
mare, severitate mare, interval fără simptome între 
naştere şi apariţia primelor acuze şi evoluţie favo-
rabilă sub un tratament accesibil, instituit precoce, 
înaintea apariţiei simptomatologiei. Astfel de boli 
sunt hipotiroidismul congenital şi fenilcetonuria 
pentru toţi nou-născuţii şi surditatea şi retinopatia 
prematurului pentru nou-născuţii prematuri, cei cu 
hipoxie neonatală şi detresă respiratorie.

Comunicarea diagnosticului unui nou-născut 
trebuie să ia în consideraţie în primul rând părinţii, 
dar şi copilul şi relaţia lui cu aceştia.

Părinţii sunt cei mai ataşaţi de nou-născut şi cei 
care iau deciziile medicale şi legale în numele lui, 
de aceea comunicarea cu ei este foarte importantă. 
Contează foarte mult ca informaţiile primite de ei 
să fi e de calitate şi bine înţelese (1,2,3,4).

Calitatea datelor înseamnă provenienţa lor de la 
cele mai bune surse posibile – investigaţii şi biblio-
grafi e –, exprimare clară, adaptată cazului, prezen-
tare într-un limbaj accesibil, atât oral, cât şi într-o 
formă scrisă; informaţiile trebuie să fi e cât mai 
complete, dar fără să aibă un volum excesiv; este 
necesar să existe concordanţă între datele oferite de 
diferiţi membri ai echipei medicale. 

Informaţiile trebuie să cuprindă şi aprecieri 
realiste ale prognosticului pe termen scurt şi lung. 
Părinţii, în special când sunt la primul copil, sunt 
necunoscători ai particularităţilor fi ziologice şi pa-
tologiei neonatale şi pot exagera gravitatea unor 
incidente normale ale acestei perioade – eritem 
alergic –, a unor malformaţii congenitale-cheilo-
schizis, talus valgus – sau unor traumatisme obste-
tricale – cefalhematoame, fractură a claviculei – 
însă pot subestima severitatea prematurităţii, a 
hi   poxiei neonatale, a infecţiilor materno-fetale, a 
unor malformaţii ca atrezia esofagului sau a rectului, 
a anomaliilor cromozomiale.

Este important să fi e precizate opţiunile tera-
peutice cu riscurile şi rezultatele lor, precum şi 
durata tratamentului – care în cazul bolilor con-
genitale de metabolism este pe toată viaţa – şi de 
orientat nou-născutul cu probleme complexe spre 
puţinele centre cu resurse adecvate tratamentului 
său.

Pentru înţelegerea cât mai bună a informaţiilor 
oferite, este bine ca ele să fi e repetate, să fi e verifi cat 
gradul lor de asimilare şi părinţii să benefi cieze de 
un răgaz de refl ecţie.

Pentru o calitate optimă a procesului decizional 
al părinţilor, în comunicarea cu ei este important să 
fi e luate în consideraţie, pe lângă informarea lor şi 
reacţiile lor psihice (2,3,4,5,6).

Iniţial părinţii pot fi  surprinşi, chiar şocaţi de faptul 
că nou-născutul lor are probleme de sănătate – nu se 
aşteaptă la aşa ceva, mai ales când diagnosticul e 
pus intrapartum sau după naştere, refuzând să creadă 
şi să accepte boala copilului lor; dacă diagnosticul 
a fost suspicionat sau pus în timpul sarcinii, aceste 
sentimente pot fi  mai puîin marcate, dar tot există.

Mai târziu, părinţii pot resimţi depresie, anxietate, 
sentiment de neputinţă, teamă de a nu putea face 
faţă, teamă de a se ataşa de copilul fragil ce ar putea 
muri, teama de a suferi din cauza bolii, handicapului 
sau morţii nou-născutului, vinovăţie, revoltă, frus-
trare. În toate cazurile, ei trebuie să treacă prin 
doliul copilului ideal imaginat în timpul sarcinii.

Aceste reacţii psihice pot infl uenţa capacitatea 
deci zională a părinţilor, începutul formării ataşa-
mentului dintre ei şi copil şi al valorizării acestuia 
de către ei precum şi debutul integrării nou-năs cu-
tului în familia sa.

În cazul unei patologii neonatale grave, cu prog-
nostic sever sau care necesită un tratament înde-
lungat ce solicită mult resursele fi nanciare, afective 
şi de timp ale familiei, unii părinţi se pot detaşa 
afectiv de copil. Tulburările de ataşament pot duce 
la neglijarea sau chiar maltratarea ori abandonul 
copilului cu nevoi speciale. Alţi părinţi ai unui nou-
născut cu patologie serioasă pot deveni hiper-
protectori.

Echipa medicală poate face mult în momentul 
comunicării diagnosticului pentru prevenirea şi con-
tracararea acestor efecte negative ale patologiei 
neonatale asupra relaţiilor părinţi-copil. Este im-
portant ca diagnosticul să fi e comunicat cât mai 
devreme posibil, însoţit de empatie, evitându-se 
imaginile negative ale copilului şi culpabilizarea 
părinţilor. Comunicarea trebuie făcută respectând 
intimitatea părinţilor şi confi denţialitatea. Este im-
portantă adăugarea prezentării posibilităţii părinţilor 
de a primi ajutor – de la medici de specialităţi 
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diferite, psihologi, fi zioterapeuţi, logopezi, alţi 
membri ai familiei, grupuri de sprijin ale părinţilor 
cu copii cu aceeaşi patologie, oameni din adminis-
traţie etc.

Copilul trebuie privit de către echipa medicală – 
ce poate oferi părinţilor un model şi încurajare în 
acest sens – ca o persoană aparte, o fi inţă umană, 
cineva care înainte de a fi  bolnav este un copil, care 
are nevoie să fi e iubit şi acceptat de către părinţi, 
are dreptul la copilărie şi la respect. Respect pentru 
copil înseamnă adresare pe nume, efectuarea ma-
nevrelor de îngrijire, diagnostic şi tratament atunci 
când el este pregătit pentru acestea, comunicare 
directă verbală şi nonverbală cu el. Această co-
municare directă cu nou-născutul, din care face 
parte şi cea a diagnosticului, este posibilă în limitele 
capacităţilor vârstei, cu folosirea unor cuvinte 

simple şi adevărate; ea este importantă şi benefi că 
pentru dezvoltarea copilului şi a relaţiilor lui cu 
părinţii (7,8,9). Iniţial, părinţii nou-născutului 
trebuie ajutaţi să înţeleagă, în special în cazul bo-
liilor genetice, cromozomiale sau malformaţiilor 
con genitale, că deşi copilul lor este diferit de alţii 
este tot copil, are propria sa valoare şi are dreptul să 
fi e acceptat aşa cum este şi iubit de către familie.

Factorii menţionaţi mai sus, dacă sunt luaţi în 
con sideraţie în modul de comunicare a diagnosti-
cului nou-născutului, pot contribui la diminuarea 
im pac tului negativ al patologiei neonatale asupra 
copilului şi părinţilor săi, la ameliorarea prognos-
ticului pe termen scurt şi lung al nou-născutului şi 
la îmbună tăţirea relaţiilor lui cu părinţii şi a înţele-
gerii sale de către aceştia. 
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