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MULȚUMIRI

Această carte pe care o citiți acum a fost publicată pentru prima oară 
în urmă cu mai bine de șaizeci și cinci de ani. Atunci când a apărut pen-
tru prima dată în 1945, The Common Sense Guide to Baby and Child 
Care de dr. Benjamin Spock a revoluționat creșterea copiilor și a schim-
bat viețile unei întregi generații. Copiii acelei generații sunt bunicii celei 
de azi. Poate sunt chiar părinții dumneavoastră. Așa că, într-un fel, s-ar 
putea să fiți unul dintre „copiii lui Spock“. Eu știu cu siguranță că sunt.

Sfaturile călduroase și înțelepte date de dr. Spock încă se pot aplica și 
în zilele noastre. Acest lucru se datorează faptului că lucrarea s-a schim-
bat odată cu timpurile. Atunci când Gloria Steinem, feminista inovatoare, 
i-a spus lui Spock că era sexist, el a ascultat și s-a schimbat. Când riscu-
rile dietei noastre bogate în colesterol și grăsimi au devenit cunoscute, 
Spock a abordat o dietă vegetariană și a trăit nouăzeci și patru de ani.

Înainte de a muri, Spock a lucrat la cea de-a șaptea ediție a Îngrijirii 
sugarului și a copilului cu un pediatru de valoare, Steven Parker, care 
a fost, prin coincidență, unul dintre cei mai influenți profesori ai mei. 
Așa că atunci când am revizuit Îngrijirea sugarului și a copilului pentru 
ediția a opta, aveam o mare datorie către dr. Spock și dr. Parker, și toți 
ceilalți medici, părinți și copii datorită cărora cartea este bogată, exactă, 
înțeleaptă și în ton cu timpurile. Datoria este încă în picioare.

Pentru cea de a noua ediție, am cerut ajutorul unei echipe de experți 
în multe domenii : Marjie Greenfield pentru sarcină și naștere ; Mary 
O’Connor pentru alăptare ; James Kozick pentru sănătatea stomatologi-
că ; Abdulla Ghori și Nazha Abughali pentru infecții ; Leyla McCurdy 
pentru sănătatea mediului ; Henry Ng pentru sexualitate ; și Erin Whipple 
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pentru vizitele la spital. Ei și o serie de alți prieteni și colegi au îmbogățit 
această a noua ediție deși, evident, responsabilitatea pentru produsul fi-
nisat îmi aparține.

Mulțumiri speciale sunt necesare pentru Micki Nuding și Maggie 
Crawford, editorii mei de la Simon and Schuster, și lui Robert Lescher, 
agentul lui Benjamin Spock timp de mulți ani și acum și al meu. Mary 
Morgan care a fost căsătorită cu dr. Spock timp de douăzeci și cinci de ani 
și care a lucrat cu acesta la mai multe ediții ale cărții Îngrijirirea sugaru-
lui și a copilului, a reprezentat o sursă imensă de îndrumări și susținere. 
Scrierea unei cărți, asemeni creșterii unui copil, este un act de credință. 
Mulțumesc Mary, pentru că ai avut încredere în mine.

În final, mulțumesc familiei mele : lui Grace, pentru bucuria și crea-
tivitatea pe care o aduci în viața mea, și lui Carol, pentru dragostea, ac-
ceptarea și bunul simț. Fără voi nu aș fi fost în stare să încep, ca să nu 
zic să și termin, un proiect de anvergura acestei cărți.
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PREFAȚĂ
despre ediția a IX-a 

Îngrijirea sugarului și a copilului a fost întotdeauna o carte despre 
principii și valori care rezistă testului timpului, fiind în același timp ex-
trem de actuală. Prima ediție a fost publicată într-un moment de optimism 
și creștere rapidă. Această cea de a noua ediție apare într-un timp de greu-
tate și neliniște economică. Familiile care au suferit pierderi de slujbe sau 
execuții silite de ipoteci sunt afectate ; alte pierderi sunt mereu foarte pro-
babile. Asemeni economiei, mediul global pare în permanență amenințat ; 
nori de furtună întunecă cerul și nu este ușor să vedem vreme mai bună 
venind. Cu toate acestea, creșterea copilului este un lucru în mod intrin-
sec plin de speranță. Părinții își doresc copii care să crească sănătoși și 
fericiți, iar copiii își doresc același lucru pentru ei înșiși. Aceste lucruri 
sunt niște forțe puternice. Ele pot schimba lumea.

Pe măsură ce începeți să vă hrăniți, protejați și să vă pregătiți copi-
ii pentru viața, sper ca această ediție a cărții să vă fie un partener de nă-
dejde. În loc de reguli stricte și aplicabile rapid, aceasta oferă informații 
de încredere despre copii, cum cresc și se dezvoltă, și nevoile lor fizi-
ce, intelectuale și emoționale la diferite vârste. Întreaga carte a fost revi-
zuită și completată cu informații la zi despre nutriție, vaccinări, autism, 
ADHD și multe alte subiecte. 

Din ce în ce mai mult, oamenii realizează că parte din creșterea unui 
copil sănătos înseamnă crearea unui mediu sănătos în care acesta să se 
dezvolte. Stilul de consum fără sens, cu risipă, amenință mediul înconju-
rător și nu este bun nici pentru copii. Oricând este posibil, această carte 
se împotrivește materialismului. Nu veți găsi multe recomandări pentru 
cele mai noi jucării sau accesorii, de exemplu. În aceeași idee, s-ar putea 
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să observați că această ediție este un pic mai redusă decât precedenta. Nu 
vă îngrijorați : informațiile importante încă sunt prezente și mai ușor de 
citit decât înainte. Prima ediție a cărții era una de buzunar. Această ulti-
mă ediție poate nu vă va încăpea în buzunar, dar ar trebui să încapă des-
tul de ușor într-un ghiozdan sau o geantă.

Asemeni copiilor, cărțile se schimbă cu timpul și în același timp ră-
mân la fel. Pe de altă parte, s-ar putea să observați noile ilustrații reali-
zate de Grace Needleman, o tânără artistă talentată care este de aseme-
nea și fiica mea. Când era foarte mică ea obișnuia să petreacă ore în șir 
desenând. Nu s-a oprit niciodată și acum tocmai a terminat facultatea de 
arte la Universitatea Yale. Mă bucur nespus de mult să pot împărtăși cu 
voi toți talentul ei. Asemenea imaginilor, limbajul cărții a fost moderni-
zat în unele locuri. Cu toate acestea sper că aceste pagini vă vor vorbi în 
aceeași voce clară, caldă și susținătoare care a fost dr. Spock. Mesajul 
central este același ca totdeauna : cel mai important este să vă iubiți co-
pilul ; în afară de acest lucru, dacă ascultați și urmați sfaturile care vi se 
par cele mai potrivite, nu puteți să greșiți prea tare.

Câteva cuvinte despre limbaj. Există multe locuri în această carte 
în care vă sugerez să discutați cu doctorul copilului dumneavoastră. Ce 
vreau să zic prin asta nu se limitează doar la pediatrii și medicii de fami-
lie, dar și la asistentele medicale care la un moment dat sau altul îngri-
jesc copilul ; „medic“ este doar mai rapid de citit. Atunci când vorbesc 
despre copii folosesc „el“ sau „ea“ aleator, cu excepția cazurilor care se 
aplică doar pentru unii (îngrijirea penisului, de exemplu). În aceeași idee, 
deși fac de multe ori referință la părintele de sex feminin, ceea ce vreau 
să spun se aplică pentru părinții de ambele sexe, cât și părinți adop tivi, 
părinți vitregi și alte persoane în acest rol. Veți observa câteva secțiuni 
sub titlul de Spock clasic. În alte locuri unde este folosit pronumele „eu“, 
se face referință la mine, Robert Needlman.
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AVEȚI ÎNCREDERE ÎN DUMNEAVOASTRĂ 
ȘI ÎN COPILUL DUMNEAVOASTRĂ

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN DUMNEAVOASTRĂ

Știți mai mult decât credeți că știți. Familia dumneavoastră este în 
creștere și în schimbare. Vreți să fiți cel mai bun părinte, dar nu întot-
deauna este foarte clar ce înseamnă cel mai bun. Oriunde v-ați îndrepta 
atenția există experți care vă spun ce aveți de făcut. Problema este însă 
că aceștia se contrazic reciproc. Lumea este diferită de cea de acum do-
uăzeci de ani și vechile răspunsuri nu mai pot funcționa.

Nu luați foarte în serios tot ceea ce spun vecinii ! Nu fiți foarte uimiți 
de ceea ce spun experții ! Nu vă temeți să aveți încredere în propriul dum-
neavoastră bun simț. Dacă abordați lucrurile treptat, dacă vă ascultați in-
stinctele și dacă vă împărtășiți problemele cu prietenii, familia, medicul 
sau moașa, creșterea copilului nu va fi o sarcină complicată. Știm sigur 
că dragostea naturală pe care părinții o au pentru copii lor este de sute 
de ori mai importantă decât cunoașterea precisă a tehnicii de schimbare 
a scutecului sau decât cunoașterea momentului când trebuie introduse în 
alimentație alimentele solide. De fiecare dată când vă luați în brațe copi-
lul, chiar dacă la început vi se va părea ceva destul de ciudat, de fiecare 
dată când îl schimbați, îi faceți baie, îl hrăniți, îi zâmbiți, acesta va simți 
că vă aparține și că și dumneavoastră îi aparțineți.

Mulți oameni au studiat diverse metode de creștere a copiilor și au 
ajuns la concluzia că ceea ce mămicile și tăticii buni simt în mod instinc-
tiv că trebuie să facă pentru copiii lor este de cele mai multe ori cel mai 
bine. Toți părinții își cresc copiii cel mai bine atunci când au o încredere 




