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REZUMAT
Patologia funcţională digestivă a copilului în primul an de viaţă este frecvent întâlnită în practica medicală şi
este dificil de gestionat, diagnosticat şi tratat. În abordarea medicală actuală generală nu se tratează mama şi
copilul în primul an după naştere ca o unitate biologică. Astfel, poate scăpa posibilitatea unei conexiuni între
tulburările gastrointestinale funcţionale (TGIF) şi afectarea relaţiei emoţionale mamă-copil, rezultând deseori
eşec terapeutic. O abordare din această perspectivă a problemei o are maternologia, ramură nouă a medicinei,
aflată la graniţa între mai multe discipline medicale şi psihologie. Această ştiinţă s-a născut plecând de la ipoteza că majoritatea „handicapurilor“ provin de la o dificultate relaţională între mamă şi sugarul ei. Maternologia
propune un demers terapeutic specific ce integrează suferinţa copilului din perspectiva relaţiei emoţionale a
cuplului mamă-copil. Prin diagnosticul şi tratamentul unităţii biologice mamă-copil, se oferă o nouă perspectivă
în ceea ce priveşte abordarea suferinţelor funcţionale ale sugarului.
Cuvinte cheie: tulburări gastrointestinale funcţionale la sugar, maternologie, relaţie
emoţională mamă-copil

INTRODUCERE
Patologia funcţională digestivă a copilului în
primul an de viaţă este frecvent întâlnită în practica
medicală. TGIF reprezintă un grup de afecţiuni dificil de gestionat ca diagnostic şi tratament.
Simptomele TGIF produc disconfort mare pentru sugari şi părinţi, crescând inutil numărul prezentărilor la medic şi costurile asistenţei medicale.
Grupurile internaţionale de experţi se întrunesc periodic în cadrul Fundaţiei de la Roma pentru a stabili ultimele noutăţi şi modificări în sistemul de
clasificare al TGIF bazat pe simptome. TGIF rezultă din interacţiunile complexe şi reciproce între aspecte biologice, psihologice şi sociale (axa creierintestin) (1-4).
În literatura de specialitate este afirmată existenţa unei puternice legături între starea psihologică a
părinţilor (anxietate, depresie etc.) şi simptomatologia abdominală la copii. Se specifică, de asemenea, că managementul celor mai frecvente TGIF,

cum sunt colicile infantile şi regurgitarea, ar trebui
să se concentreze pe educaţia şi reasigurarea părinţilor şi pe sfaturile nutriţionale, cum sunt recomandările privind volumul, frecvenţa, tehnicile de hrănire (1,5).
Cu toate acestea, unii sugari suferă în continuare, ceea ce arată cu siguranţă că mai pot fi şi alte
aspecte care scapă abordării actuale medicale. Un
procent important din TGIF este posibil influenţat
de relaţia dificilă emoţională mamă-copil în perioada de maximă vulnerabilitate, care este primul an
de viaţă. Astfel de manifestări sunt descrise în psihologie ca fiind psihosomatice, iar în maternologie
sunt denumite ,,maladii ale naşterii“ (13,15). Maternologia este definită ca fiind un demers terapeutic ce se ataşează dimensiunii psihice a maternităţii
şi care vizează dificultăţile relaţiei mamă-copil.
Termenul de maternologie a fost acceptat şi definit
ca atare în dicţionarul «Le Grand Robert de la langue française», ediţia 2001, şi «Le Petit Robert»
ediţia 2002.
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Abordarea medicală a problemei
Abordarea medicală actuală generală nu tratează mama şi copilul în primul an după naştere ca fiind o unitate biologică. Astfel, se pierde din vedere
perspectiva legăturii dintre TGIF şi relaţia emoţională mamă-copil. Deşi se vorbeşte în mai multe lucrări despre planul emoţional, părintele, în speţă
mama, este considerat doar un îngrijitor al copilului
bolnav. Este înţeleasă nevoia de liniştire, încurajare
şi sprijin în privinţa îngrijorării asupra stării de sănătate a micuţului, dar nu se face o legătură clară
între starea mamei şi simptomele sugarului (6).
TGIF ale sugarului persistă deseori în ciuda oricărui tratament convenţional, fără explicaţii, dincolo
de limitele temporale sugerate în literatura de specialitate (7).
De-a lungul timpului, TGIF au pus diverse probleme de diagnostic şi tratament pentru practicieni,
întrucât diagnosticul impunea excluderea unor patologii organice şi inflamatorii. La început, TGIF
erau considerate puţin explicabile ştiinţific, puţin
tratabile, în mare parte considerate de natură psihiatrică. În ultimele trei decenii ale secolului XX s-au
realizat studii aprofundate, s-au făcut legături între
psihic şi corp, ca fiind părţi în cadrul unui sistem,
apărând astfel conceptul de model biopsihosocial al
bolilor (1977, George Engel). Prin acest model,
simptomele funcţionale gastrointestinale integrează tulburări de motilitate, sensibilitate viscerală
crescută, în condiţiile afectării coordonării între
creier şi tractul gastrointestinal, în prezenţa influenţelor factorilor psihosociali.
TGIF sunt un grup important de afecţiuni, acceptate actual ca entităţi medicale de sine stătătoare
atât în practica, cât şi în cercetarea medicală.
Începând cu anii 1992, pentru clarificarea în domeniul TGIF au fost create grupuri internaţionale
de experţi care au început să elaboreze o clasificare
internaţională comună a TGIF, folosind sistemul de
clasificare bazat pe simptome. Fundaţia Roma este
organismul internaţional actual care stabileşte criteriile de diagnostic şi clasificare a TGIF pe bază de
simptome (7). Consensul Roma IV, vizând criteriile
de diagnostic şi clasificare ale tulburărilor funcţionale digestive pentru partea de pediatrie, a menţinut
cele două categorii mari: tulburările nou-născutului, sugarului şi copilului mic şi tulburările copiilor
mai mari şi adolescenţilor.
Tulburările GI la sugari şi copiii mici, conform
clasificării Roma IV, sunt:
G.1. Regurgitarea la sugar
G.2. Sindrom de ruminare
G.3. Sindrom de vărsături ciclice
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G.4. Colicile sugarului
G.5. Diareea funcţională
G.6. Dischezia funcţională
G.7. Constipaţia funcţională (7)
Stadiul actual al cunoaşterii
Se ştie că, în timpul copilăriei, structura şi funcţia tractului gastrointestinal (GI), a sistemului nervos şi a microbiotei sunt încă în proces de maturizare, iar acest lucru poate determina semne şi
simptome GI care nu prezintă o cauză structurală
sau biochimică evidentă. Diagnosticul unei tulburări funcţionale elimină practic boala organică
drept o cauză a simptomelor. Regurgitarea, colicile
infantile şi constipaţia funcţională sunt cele mai
frecvente TFGI în copilărie. De asemenea, s-a demonstrat că mai multe TGIF pot coexista adesea la
acelaşi copil. Diareea funcţională, dischezia, sindromul ruminării şi sindromul de vărsături ciclice
au fost raportate mai rar (4,5).
G.1. Regurgitarea sugarului
Regurgitarea sugarului este cea mai comună
TGIF în primul an de viaţă şi poate apărea la sugarii sănătoşii între trei săptămâni şi un an. Recunoaşterea regurgitării infantile poate evita vizitele frecvente la medic şi investigaţiile inutile, precum şi
terapia pentru boala de reflux gastroesofagian, cu
care se poate confunda adesea. Avem însă de-a face
cu o mamă anxioasă, care apelează frecvent la pediatru, întrucât o nelinişteşte nu doar starea copilului, ci şi starea ei (stare despre care cu siguranţă
evită să vorbească) (5). S-a observat că interacţiunea medicului cu mama/îngrijitorul copilului ajută
adesea la ameliorarea stării acestuia din urmă. Se
vorbeşte despre faptul că părinţii sunt îngrijoraţi de
starea copilului, despre identificarea surselor de suferinţă fizică şi emoţională şi despre planuri privind
eliminarea condiţiilor de stres (5).
G.2. Ruminaţia
Ruminaţia este regurgitarea obişnuită a conţinutului stomacului în gură, în scopul autostimulaţiei.
Sindromul ruminaţiei la sugar este rar, descris în
publicaţii limitate din literatură. Există descrieri ale
comportamentului matern ca fiind aparent neglijent
faţă de copil sau dimpotrivă, excesiv de atent, de
grijuliu. Totuşi, se pare că nu există plăcerea în a
ţine copilul în braţe sau o sensibilitate adecvată la
nevoile copilului de confort şi satisfacţie (5,7,18).
Terapia urmăreşte să ajute părinţii, adresându-se
sentimentelor lor faţă de copil. Se urmăreşte îmbunătăţirea capacităţii acestora de a recunoaşte şi de a
răspunde nevoilor fizice şi emoţionale ale copilului
lor (5).
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G.3. Sindromul de vărsături ciclice
Datele privind evoluţia clinică la sugari şi copii
mici sunt rare, studiile epidemiologice raportând că
poate să apară înainte de vârsta de trei ani (5).
G.4. Colicile sugarului
Înţelegerea colicilor la sugari necesită o apreciere a dezvoltării copilului, relaţia diadică a îngrijitorului cu copilul şi mediul familial şi social în care
aceştia există (7). Colicile infantile au fost descrise
ca un sindrom comportamental la sugarii cu vârste
cuprinse între 1 şi 4 luni care implică perioade lungi de timp cu plâns şi comportament greu de calmat. Se vorbeşte în literatură despre necesitatea impunerii unei mai bune evaluări a vulnerabilităţilor
părinţilor (depresia, lipsa de sprijin social etc.) şi
despre a oferi disponibilitate continuă pentru familie. Dacă încercările de a controla plânsul copilului
nu au reuşit, se instalează anxietatea, frustrarea,
epuizarea, îndoieli ale mamei cu privire la competenţa ei de îngrijire. Sentimentele contradictorii sau
de înstrăinare faţă de copilul inconfortabil pot creşte riscul pentru apariţia „sindromul copilului scuturat“ şi a altor posibile forme de abuz (5).
G.5. Diareea funcţională
Diareea funcţională este definită de eliminarea
zilnică fără durere a trei sau mai multe scaune mari
neformate timp de patru sau mai multe săptămâni,
cu debut în perioada de sugar, copil mic sau preşcolar. Nu sunt necesare intervenţii medicale, dar reasigurarea efectivă a părinţilor este importantă (5).
G.6. Dischezia sugarului
Dischezia se defineşte ca efortul vizibil de a defeca, cu ţipăt şi plâns timp de multe minute. La majoritatea sugarilor, simptomele încep în primele
luni şi dispar spre finalul primului an de viaţă. În
ceea ce priveşte tratamentul, părinţii copilului au
nevoie adesea de reasigurare privind absenţa unuiproces patologic care să necesite intervenţie medicală (7).
G.7. Constipaţia funcţională
Constipaţia funcţională are o prevalenţă mică în
primul an de viaţă. Examinarea fizică este importantă atât pentru clinician, cât şi pentru părinţi, pentru a se asigura că nu există nicio boală. Simptomele se îmbunătăţesc de regulă odată cu iniţierea unui
tratament minim simptomatic (laxative de volum
zilnic, pentru înmuierea scaunului) (5).
Simptomatologia TGIF poate îmbrăca forme de
la uşoare la extrem de severe pentru copil, generând
anxietate parentală şi o calitate scăzută a vieţii, cu
consecinţe asupra sănătăţii pe termen scurt şi lung.
O revizuire mai recentă a literaturii de specialitate a
arătat că există un impact clar al simptomelor TGIF
asupra vieţii de familie şi asupra bunăstării aceste-
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ia. Există studii care au raportat că plânsul inconsolabil şi colicile sugarului în primele trei luni de viaţă sunt frecvent asociate cu lipsa de somn şi
oboseală la mame sau chiar simptome depresive
postpartum. De asemenea, s-a observat o interacţiune insuficientă mamă-copil, ataşamentul mamăcopil nesigur, concomitent cu probleme de hrănire
şi schimbări dese de formule asociate cu crizele de
plâns inconsolabil (5).
Este un cerc vicios evident în care suferinţa continuă a copilului determină sentimente contradictorii sau înstrăinare faţă de copil din partea părintelui
care îl îngrijeşte. Dar poate fi, la fel de bine, o tulburare maternă iniţială, ce are drept consecinţă o
problemă digestivă funcţională la sugar.
Cercetări mai noi efectuate asupra interacţiunii
dintre mame şi sugari au demonstrat că există o
strânsă legătură între problemele materne de sănătate mintală şi performanţele cognitive şi comportamentale ale copiilor (8).
Studii limitate au evidenţiat o legătură între problemele de sănătate ale copiilor şi stilul de ataşament nesigur al mamei. Se constată în ultima perioadă că un număr important de mame suferă de
simptome depresive sau de anxietate postnatală;
depresia postpartum afectează 10-15% dintre noile
mame (9,11). Factorii de risc ai depresiei postpartum au fost studiaţi detaliat, putând include evenimente de viaţă stresante, sprijin social sărac, simptome depresive sau anxietate în timpul sarcinii,
antecedente de depresie, experienţe nefaste din copilărie, antecedente familiale de tulburări ale dispoziţiei. Cu toate acestea, consecinţele lor asupra îngrijirii copiilor sunt încă incomplet observate şi
înţelese. S-a constatat că simptomele depresive nerecunoscute şi netratate pot avea ca rezultat o dizabilitate psihologică semnificativă pentru mame, iar
copiii riscă apariţia unor probleme grave de dezvoltare, comportament şi emoţionale (9,10).
Sunt autori care susţin că este de importanţă majoră abordarea influenţei tulburării de anxietate maternă în studiile longitudinale pentru a îmbunătăţi
cunoaşterea posibilelor consecinţe de dezvoltare şi
interacţiune. Se vorbeşte despre strategii specifice
de intervenţie care ar putea să sporească competenţele materne de reglementare diadică pentru a preveni tulburări funcţionale în perioada de sugar şi
copilărie (8).
Implicarea maternologiei în abordarea TGIF la
sugar
O abordare din această perspectivă a problemei
o are maternologia, care s-a născut plecând de la
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ipoteza că majoritatea tulburărilor provin de la o
dificultate relaţională între mamă şi sugarul ei (cu
excepţia problemelor genetice sau a accidentelor).
Maternologia a fost creată pentru a înţelege şi trata
maternitatea psihică şi procesele de naştere psihologică. Ea are ca obiective principale studierea maternităţii psihice, recunoaşterea şi înţelegerea suferinţei în cadrul dificultăţii materne, realizarea
legăturii mamă-copil, prevenirea precoce a tulburărilor de dezvoltare la copil şi prevenirea maltratării.
Maternologia este un demers terapeutic legat de
dimensiunea psihică a maternităţii, care studiază şi
corectează dificultăţile relaţiei mamă-copil (11).
Este o nouă disciplină medicală ce a luat naştere în
Franţa, începând din 1987, odată cu primul serviciu
de maternologie (în cadrul Spitalului J.-M. Charcot
din Saint-Cyr-L’Ecole, Yvelines) condus de dr. Jean
Marie Delassus şi echipa sa.
Conceptele de maternologie permit o mai bună
înţelegere a căilor de acces la matern, dar mai ales
a dificultăţilor sau obstacolele care pot împiedica
acest acces. La prima vedere, aceste concepte pot
apărea obscure, inutile pentru profesioniştii care înconjoară femeia, viitoarea mamă sau deja mamă
(11). Două dintre conceptele maternologiei sunt
esenţiale pentru a înţelege maternitatea psihică: cel
de totalitate şi cel de dăruire. Ele explică cum şi ce
organizează maternitatea, naşterea, posibilitatea
existenţei lor. Datorită capacităţilor senzoriale şi
motorii precoce, fătul înregistrează de foarte de
timpuriu omogenitatea vieţii intrauterine şi trăieşte
experienţa continuă a totalităţii, ce poate fi definită
ca ansamblul proceselor armonioase care domină
viaţa prenatală şi structurează copilul, ceea ce redetermină moştenirea sa genetică şi creează o nevoie
specifică de a trăi în continuare ceea ce a trăit înaintea venirii pe lume. La naştere se produce o ruptură între condiţiile de omogenitate simţite de făt ca
totalitate prenatală şi lipsa totală a acesteia postnatal. Mama este cea de la care se aşteaptă să facă
joncţiunea dintre totalitatea prenatală şi lume, adică
să asigure naşterea psihică a copilului (11,12). Totalitatea se va găsi în legătura dintre mamă şi copil,
trecând, ca experienţă, de la mama care o trăieşte la
copilul care are nevoie de ea.
Există un ciclu natal al dăruirii, care îl înlocuieşte pe cel al schimburilor feto-placentare, şi care
constituie o lume natală, pentru că şi copilul trimite
către mamă ceea ce i-a dat ea. Ciclul dăruirii porneşte la foarte puţin timp de la naştere şi structurează legătura mamă-copil.
Actul de a dărui se realizează cel mai bine şi
profund în timpul hrănirii copilului, ceea ce face ca
alăptarea să reprezinte o situaţie psihică esenţială.
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Mama extrage din ea darul, sau încearcă s-o facă, şi
acesta este deja un moment intens. Apoi, darul merge la copil, care îl poate primi, care îl retrimite cel
mai adesea mamei, creând astfel un ciclu fără sfârşit. Maternitatea umană se caracterizează prin prezenţa totală sau lacunară a capacităţii de a dărui. În
aceasta, şi nu într-un presupus instinct matern, se
găseşte calea de abordare şi de înţelegere a maternităţii şi a naşterii psihice, atât în starea normală,
cât şi în cea patologică a acestora (11).
Femeia care aduce pe lume un copil nu devine
automat mamă în sensul psihic al termenului. Pot
exista tulburări ale relaţiei, care frânează naşterea
psihică a nou-născutului şi accesul la maternitate al
mamei. Suferinţa maternă este de cele mai multe
ori tăcută, femeile adesea disimulând de ruşine, de
teama de a fi judecate, de disperare că nu sunt
mame bune (16).
S-a pus întrebarea dacă există procedee care
permit depistarea, urmărirea şi diagnosticarea dificultăţii mamă-copil care ar putea dăuna naşterii
psihice a copilului. Dimensiunea psihică a maternităţii şi geneza ei necesită o altfel de abordare şi un
câmp medical specific.
Maternologia, noua ramură a medicinei, creată
în Franţa, aduce în prim-plan o reconsiderare a vieţii fătului în timpul sarcinii şi stării în care acesta se
afla la naştere, istoricul mamei, începând de la propria sa naştere până la pre-naşterea copilului ei,
momentul esenţial al naşterii şi, nu în ultimul rând,
diagnosticarea şi tratarea dificultăţii de a fi mamă
(în primele nouă luni postnatal, ideal cât mai precoce).
Maternitatea umană, care este în esenţă o maternitate psihică, parcurge patru stadii de dezvoltare
psihică: constituirea originarului, ruperea sincretismului, autoatribuirea maternului, confirmarea de
către tată. Blocajul mamei la unul dintre stadiile de
mai sus duce la apariţia tulburării materne (bolile
materne) şi suferinţa copilului (bolile naşterii)
(12,14). Dificultatea maternă nu este neapărat vizibilă sau exprimată, putând exista fără semne aparente. Starea copilului şi capacităţile sale de a relaţiona ne informează mai exact. El este pentru
maternologie „micul clinician“. Observarea şi însoţirea situaţiei de alăptare (hrănire la sân/biberon)
reprezintă cheia în elaborarea diagnosticului şi iniţierea terapiei maternologice (12,14).
Repertoarul semiologic maternologic cuprinde
numeroase semne şi simptome la sugar, printre ele
enumerându-se şi tulburări funcţionale digestive de
tipul: colicile sugarului, regurgitaţii, reflux gastro-
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esofagian, refuzul alimentar, constipaţie, diaree etc.
TGIF la sugar sunt motive frecvente de prezentare
la consultaţie/internare în pediatrie.
Observarea clinică a nou-născutului şi sugarului
arată că lipsa transferului totalităţii de la mamă la
copil face posibilă apariţia bolilor naşterii („maladiile naşterii psihice“ sau disnatalităţi), observate la
copil şi bolilor materne (suferinţe, dificultăţi ale
mamei) (12,13). Pentru a se naşte psihic, copilul
are nevoie să regăsească totalitatea trăită prenatal şi
să o experimenteze extrauterin. Dacă nu primeşte
această experienţă şi doar bunăstarea sa fizică este
asigurată, atunci nu se poate adapta la mediul înconjurător, iar dezvoltarea şi sănătatea sa fizică vor
fi ameninţate. Avem de-a face cu ceea ce în maternologie sunt denumite bolile naşterii, disfuncţionalităţi care pot fi parte integrantă şi un capitol nou în
pediatrie (11,13).
Copilul suferă imediat ce s-a născut, dar există
compensator o perioadă sensibilă a cortexului cerebral, cu o anume plasticitate a creierului, în care se
pot corecta începuturile rele. De aceea, în ceea ce
priveşte primul an de viaţă, este imperios necesar
sa dispunem de mijloace pertinente de observare şi
elemente semiologice relevante (17).
Copilul venit pe lume suferă o prăbuşire a lumii
anterioare şi trebuie să poată evolua, prin investire
de către reprezentantul totalităţii originare – mama.
Dacă această investire nu este asigurată, naşterea
psihică este în pericol şi, prin urmare, existenţa însăşi. Superficial putem vedea o depresie, dar de
fapt este instalarea de durată a ceea ce reprezintă
„prăbuşirea natală“, care are loc sub diverse forme
(în maternologie folosindu-se termenul de „disnatalitate“) (12,14).
Situaţia critică de reţinut este cea a ciclului dăruirii, care este observabil evident în timpul alăptării, indiferent dacă este la sân sau biberon. Când
dăruieşte sau încearcă să dăruiască, mama se află în
dispoziţii pe care nu le poate controla pentru că pot
fi doar o reflectare a experienţei ei profunde, în
timp ce copilul reacţionează. Astfel se manifestă
starea naşterii psihice a copilului (12,13).
Prin observarea videoclinică repetată a momentului alăptării s-au descris trei faze normale ale hrănirii la sân/biberon: absorbţia (în care copilul este
concentrat, calmându-şi foamea), dialogul sau faza
de relaţie (în care se opreşte şi caută privirea mamei, creându-se schimbul de priviri şi zâmbete între mamă şi el, transferul realizându-se în ambele
sensuri) şi reveria sau faza de visare (în braţele mamei copilul rămâne activ, finalizând procesul hrănirii). Astfel, se produce naşterea psihică, atât în pri-
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vinţa relaţiei mamă-copil, cât şi în cea a participării
la relaţia cu lumea înconjurătoare.
Filmarea, examinarea şi analizarea momentului
hrănirii la sân/biberon, în mod repetat, a făcut posibilă observarea de foarte timpuriu a problemelor
comportamentale ale diadei mamă-copil şi, totodată,
urmărirea evoluţiei terapeutice a acestora.
Originalitatea abordării maternologice este aceea de a fi înţeles că în spatele a ceea ce este evident
şi vizibil mai există ceva, şi anume că problema iniţială este cea a mamei. Ea este cea mai capabilă de
intenţia care generează fluxul psihic al totalităţii,
trebuie să dorească să dea, să poată dărui, să aibă
mijloacele de a transfera totalitatea la copil. Transferul este în centrul acestei problematici. Mama şi
copilul sunt legaţi prin naşterea psihică de realizat,
care presupune ca mama să aibă mijloacele pentru
aceasta. Astfel, bolile naşterii şi cele ale maternităţii se tratează împreună, dar la nivelul transferului.
De aici decurge necesitatea unei schimbări în abordarea medicală (15,17).
Diagnosticul maternologic este un demers medical complex care stă la baza terapiei maternologice.
În cercetarea relaţiei mamă-copil, cel care trebuie
observat este copilul, denumit şi „micul clinician“,
el furnizând datele cel mai puţin supuse erorii. Terapia maternologică este specifică, nonagresivă şi
se realizează în cadrul grupului de îngrijire. Analiza
video-clinică a comportamentelor mamă-bebeluş şi
diagnosticul nivelului de structurare a etapelor maternogenezei conduc echipa de specialişti alături de
mamă în suferinţa ei profundă şi alături de copil în
dificultatea lui natală. Îngrijirea mamei într-un spaţiu adecvat şi şedinţele de psihoterapie îi produc
acesteia conştientizarea, salvatoare deopotrivă pentru ea şi copil. Abordarea precoce maternologică
scade riscul dezvoltării unor patologii somatice la
copil (11,12).
Naşterea nu este totdeauna un eveniment simplu, ci poate fi însoţită de suferinţe, de dificultăţi
care afectează deopotrivă copilul şi mama. Aceştia
au o problemă comună: cea a totalităţii pe care primul are nevoie s-o primească şi pe care cea din
urmă are nevoie s-o dea. Posibilitatea ciclului dăruirii trebuie asigurată înainte ca bolile s-o deturneze.
Acesta este obiectul maternologiei, care este medicina primei legături.

CONCLUZII
Abordarea medicală centrată doar pe copil şi
tratamentul simptomelor lui transformă mama în
îngrijitoarea copilului bolnav, ceea ce poate defini
sindromul pediatric de evitare maternă.

Revista Română de Pediatrie – Volumul lXVIIi, Nr. 1, An 2019

Dificultatea copilului se substituie celei materne, iar capacitatea de îngrijire a mamei ia locul
competenţei materne, creându-se astfel o relaţie patogenă mamă-copil şi un obstacol real în calea vindecării problemei de sănătate a copilului.
Dificultatea maternă poate suspenda sau împiedica naşterea psihică a copilului,dar medicul sau/şi
echipa medicală pot debloca procesul prin susţinerea şi încurajarea maternităţii mamei.
Maternologia integrează suferinţa copilului din
perspectiva relaţiei emoţionale a cuplului mamăcopil, punând accentul pe faptul că mama şi copilul
constituie o unitate biologică, ce trebuie diagnosticată şi tratată împreună, dând astfel o nouă perspec-
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tivă în ceea ce priveşte abordarea TGIF ale sugarului.
Terapia maternologică specifică, nonintervenţională, aplicată cât mai precoce cuplului mamă-sugar, restabileşte capacitatea maternă de a dărui, facilitând astfel naşterea psihică şi dispariţia
simptomatologiei funcţionale digestive la sugar.
Specialiştii în domeniul perinatalităţii au un rol
cheie în prevenirea tulburărilor relaţiei mamă-copil
şi, de aceea, devine tot mai necesar să-şi ofere
aportul în sprijinul şi înţelegerea maternităţii psihice prin accesarea informaţiilor din domeniul maternologiei.
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