
Bine te-am gasit, mamico!

Am un baietel de 2 ani si una din provocarile mele ca mama ( asa cum am scris si intr-un articol pe 

site-ul meu, www.mamicilasuperlativ.ro) este sa stiu ca el este in siguranta. Si prin siguranta inteleg 

prevenirea si/sau rezolvarea prompta a tuturor acelor  accidente si tragedii care se pot intampla daca 

un copil mic este nesupravegheat. Teama mea de a ma intalni cu asa ceva si de a nu stii cum sa fac 

fata, este, asa cum iti spuneam, una din provocarile mele majore ca si mama.

Cunosc un medic care avea o fetita de aceeasi varsta cu baietelul meu si care suferea de astm. 

Parintii lucrau mult si au ajuns la concluzia ca trebuie sa apeleze la o bona. Au angajat o bona si  

lucrurile intrasera pe un fagas bun, copilul se adaptase, parintii se puteau duce linistiti la servici.  

Intr-o zi, fetita a cerut sa bea ceai si bona i-a dat biberonul, fetita stand lungita. A baut si s-a inecat  

cu ceai, a inceput sa tuseasca . Bona nu s-a alarmat foarte tare, crezand ca este in legatura cu astmul  

fetitei si a pierdut timp pretios incercand sa trateze cauza ca fiind o criza de astm. Abia cand a vazut 

ca starea fetitei se inrautateste, a intrat in panica si i-a sunat pe parinti. Parintii si-au dat seama de 

gravitatea situatiei si au sunat la salvare. Dar deja era prea tarziu. Fetita a murit si tu, care esti  

parinte, mama, numai tu poti intelege o astfel de tragedie. In cuvinte nu se poate descrie durerea, 

disperarea si probabil ranile care au ramas pe viata in aceea familie, sentimentele de vinovatie, de 

culpabilitate , regretele chinuitoare. Pe mine m-a cutremurat tragedia familiei si am ramas marcata 

mult timp de atunci, iar teama mea pentru viata  propriului copil s-a accentuat.

Pana cand mi-am dat seama ca, decat sa ma las biruita de teama, mai bine analizez totul si ma 

informez,  astfel incat sa stiu tot ce am de facut in cazul in care ma confrunt cu o astfel de  

situatie.  Pentru  ca,  in  cazul  de  mai  sus,  aplicarea  imediata  a  anumitor  proceduri,  ar  fi 

schimbat situatia radical, zic eu.

Ce faci daca copilul tau inghite ceva 
si nu mai poate sa respire
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Ceea ce iti voi oferi in acest mini ghid este ceea ce face diferenta intre o situatie cu final tragic si 

una cu final fericit. Si, daca iti veti insusi aceste informatii cu seriozitate si responsabilitate, acea 

teama de care vorbeam la inceput va disparea si vei intelege de ce o mamica informata este o 

mamica puternica.

Sper ca niciodata sa nu ajungi in situatia sa salvezi viata copilului tau sau a altui copil, dar asta nu 

inseamna ca nu trebuie sa iei in calcul posibilitatea ca aceasta sa se intample. Iar tu trebuie sa fii  

pregatita sa actionezi corect si eficient.

Acest ghid iti va explica pas cu pas ce trebuie sa faci daca un copil cu varsta cuprinsa intre 1 an si 

12 ani se ineaca cu ceva. Aceste reguli nu se aplica la copilul mai mic de un an, deoarece il pot rani  

foarte tare.  Pentru acestia voi avea un alt  material conceput special pentru aceasta categorie de 

varsta.

SUFOCAREA

Exista doua situatii in care copilul se poate sufoca:

1) Copilul a inghitit ceva de dimensiuni mici (nasture, boabe, baterii mici, bucati mici de 

mancare solida sau chiar apa sau orice alte lichide etc),  care s-a dus in caile respiratorii si de 

aceea nu poate respira sau

2) Copilul a mancat ceva la care este alergic (alune, nuci, capsuni) sau a fost intepat de o 

insecta la care dezvolta reactii alergene (albina de exemplu). In acest caz, daca esti singura 

treci direct la pasul 4 timp de 2 minute si apoi suni la 112 .Daca nu esti singura, treci direct la  

pasul 4, in vreme ce cealalta persoana suna la 112.

Pentru prima situatie, cand copilul are un obiect strain in gat, iata , pas cu pas, ce trebuie sa faci:

Pasul 1:

Nu incerca sa-i bagi mana pe gat sa ii scoti obiectul. De cele mai multe ori, aceasta incercare nu 

face decat sa-l impinga mai mult in caile respiratorii si sa agraveze situatia.

Nu intra in panica. Copilul este foarte speriat de ceea ce i se intampla si daca te va vedea si pe tine 

panicata se va pierde de tot. In plus, atunci cand esti in panica nu mai poti face eficient ceea ce 

trebuie sa faci pentru a-l salva.



Analizeaza rapid situatia: daca copilul dintr-o data nu mai  poate respira sau plange si  scoate doar 

un sunet ciudat cand deschide gura sa vorbeasca, este foarte probabil ca ceva sa-i blocheze caile 

aeriene si va trebui sa-l ajuti urgent sa-l scoata afara. In scurt timp se poate inrosi sau invineti la 

fata. 

Trebuie sa intelegi ca omul nu poate supravietui mult timp fara sa respire, iar cateva minute fara 

oxigen pot lasa urmari pe viata (creierul va fi lezat in mare proportie) sau poate duce la moarte. 

Tocmai de aceea, secundele pot face diferenta in astfel de momente.

Daca copilul poate sa tuseasca, asta inseamna ca nu ii sunt blocate in totalitate caile aeriene 

si asta este un lucru foarte bun. Incurajeaza-l sa tuseasca cat poate el de tare, pentru ca aceasta 

este cea mai buna metoda de a indeparta un obiect. Daca reuseste astfel sa scoata obiectul,  

asigura-te ca isi revine complet.

Daca copilul nu poate sa tuseasca, sa respire, sa vorbeasca, striga pe cineva (vecin, strain, 

oricine e pe langa tine, dar nu pleca de langa copil sa suni la usa unui vecin pentru ca irosesti 

clipe pretioase, care pot face diferenta) si roaga-l sa sune imediat la 112, in timp ce tu treci la 

pasul 2. Daca esti singura, ocupa-te de copil 2 minute facand manevrele de la pasul 2 si apoi 

suna repede la 112, dupa care, imediat te ocupi  iar de copil (facand pasii pe care ti-i voi 

spune) pana la venirea ambulantei.

Pasul 2:

Daca  copilul  este  constient,  dar  nu  poate  sa  tuseasca,  sa 

vorbeasca, sa respire si incepe sa se invineteasca la fata, aseaza-

te in spatele lui in picioare sau in genunchi (ca sa stai la nivelul 

lui,  cum iti  este  mai  usor,  functie  si  de  inaltimea copilului), 

pune-i  o  mana  de-a  crumezisul  pe  pieptul  lui  ca  sa-l  sustii, 

apleaca-l putin in fata si, cu cealalta mana lovesti intre umerii 

copilului de 5 ori,   viguros, cu toata palma. .Fiecare lovitura 

trebuie sa fie separata si viguroasa si rapida.

Daca, dupa aceste 5 lovituri, copilul nu incepe sa tuseasca si nu elimina obiectul, treci la urmatorul  

pas.



Pasul 3:

Stai  tot  in  spatele  copilului,  in  aceeasi  pozitie  ca  la  pasul  2. 

Inconjoara-i talia cu ambele tale maini. Localizeaza-i buricul cu 

una din maini, apoi strange pumnul cu degetul mare  in sus, spre 

pieptul copilului. Cealalta mana o pui peste pumnul strans astfel 

si  impingi   rapid  si   cu putere  in  sus,  spre pieptul  copilului. 

Repeti acest lucru rapid, de cinci ori. 

Daca copilul incepe sa tuseasca, te opresti si il incurajezi sa tuseasca cat poate de tare.

Daca nu incepe sa tuseasca, atata timp cat este inca constient, repeti, alternativ, de cinci ori 

pasul 2 si apoi de cinci ori pasul 3, apoi iar de cinci ori pasul 2 si tot asa pana copilul incepe  

sa tuseasca.

Daca in tot acest timp, nu incepe sa tuseasca si devine inconstient, treci rapid la pasul 4.

Pasul 4:

Resuscitarea cardio-pulmonara:

Adaptat la situatia pe care ti-am descris-o pas cu pas pana acum, 

iti voi explica ce ai de facut pentru resuscitare.

Deci, daca dupa ce ai facut toti pasii (de la 1 la 3) copilul nu da 

semne ca isi revine, ba din contra, devine inconstient, trebuie sa 

aplici imediat pasul 4. 

Pentru asta, iata ce trebuie sa faci:

• Culca copilul pe o suprafata ferma si plata  (cel mai indicat este pe jos; nu face 

manevrele de resuscitare in pat, nu au aceeasi eficienta).

• Plaseaza-ti podul mainii drepte cu degetele in sus (sau stanga daca esti stangace, 

cum iti este mai la indemana) pe mijlocul osului stern (este acel os care se gaseste pe 

mijlocul pieptului, intre sani), adica pe o linie imaginara care uneste mameloanele. 

• Vino cu cealalta mana peste si strange-o bine, intercalandu-ti degetele.



• Apasa cu mainile astfel pozitionate. Apasarea (compresia) trebuie sa fie destul de 

ferma dar nu exagerat pentru ca poti rani copilul. Trebuie sa faci rapid 30 de astfel de 

compresii, lasand pieptul sa revina dupa fiecare compresie (asta inseamna fractiuni de 

secunda, intelegi, da?)

• Dupa ce ai facut 30 de compresii, verifici repede gura copilului. 

• Daca se vede cu ochiul liber un obiect, poti baga degetele si scoate cu atentie (ai 

grija sa nu introduci mai adanc obiectul). 

• Daca  nu  se  vede  obiectul,  ii  faci  doua 

respiratii  artificiale.  Pentru asta  trebuie sa ii 

pensezi bine nasul cu o mana (ca sa nu iasa 

aerul pe care i-l insufli tu), sa-i ridici un pic 

barbia  in  sus,  sa inspiri  adanc,  sa  ii  acoperi 

gura  cu  gura  ta  cat  mai  etans  si  sa  sufli 

(expiri) aer. Inspiri iar si mai faci asta inca o 

data.  Daca  copilul  este  micut,  nu  ii  mai 

pensezi nasul si ii acoperi si gura si nasul cu gura ta. Deci, dupa 30 de compresii 

ii faci 2 respiratii.

Daca dupa aceste manevre copilul incepe sa respire sau sa tuseasca il ridici in sezut si il ajuti si 

incurajezi pana cand isi revine complet.

Daca dupa aceste manevre copilul este tot inconstient si nu respira, le repeti in aceasta ordine 

(30 de compresii, verificare gura, 2 respiratii) pana cand incepe sa tuseasca si sa respire sau pana la  

sosirea ambulantei.

Cam asta ar trebui sa stii pentru a salva un copil intr-o astfel de situatie. Iti sugerez sa citesti de  

cateva ori materialul, poti sa si exersezi pe cineva din casa daca ai cum. Dar, cel mai bine este sa 

prevenim astfel de situatii. 

Pentru aceasta, iata cateva sfaturi:

• Indeparteaza orice obiecte de mici dimensiuni sau lichide periculoase, dezinfectante etc, 

daca ai un copil mic; 

• Copilul nu va manca sau bea lungit, nu va vorbi sau va rade in timp ce mananca (pe cat 

posibil, ca doar stim cum este...);



• Orice aliment nou introduci in alimentatia copilului trebuie intai  testat in cantitati foarte 

mici, mai ales cele cu potential alergen ridicat (nuci, alune, arahide, capsuni);

• Cumpara-i copilului jucarii adecvate varstei si, de preferat,  fara baterii, mai ales din 

acelea mici.

Iti recomand inca o data, insistent, sa citesti de mai multe ori materialul, sa exersezi, pentru ca daca 

vei fi pusa vreodata in situatia asta sa stii ce ai de facut. Este total ineficient ca, atunci cand deja esti 

speriata  si  panicata,  sa  stai  sa  citesti  acest  material,  pentru  ca,  asa  cum ti-am spus,  secundele 

inseamna diferenta dintre viata si moarte. 

Citeste-l si reciteste-l acum, cand ai timp, linistita.  Cu cat il vei citi mai des cu atat vei fii mai 

familiarizata cu el si ti se va parea mai simplu. Practic, sunt fix patru gesturi pe care le ai de facut si  

te asigur ca nu este greu deloc. Informeaza-te si fii calma; asa vei iesi invingatoare.

Este foarte important pentru mine sa-mi spui cum ai inteles si cum vezi tu acest material.

 Intra te rog pe site-ul www.mamicilasuperlativ.ro  sau scrie-mi la 

mamicilasuperlativ@gmail.com si spune-mi parerea ta, spune-mi daca te-ai intalnit cu astfel 

de cazuri, tu sau prieteni de-ai tai.

Intra des pe site!

In curand voi adauga si alte materiale foarte utile, cum ar fi:

• tehnica de resuscitare pentru copil sub un an, 

• cum sa salvezi pe cineva de la inec, 

• ce trusa de prim ajutor trebuie sa ai in casa, 

• ce trebuie sa stii si sa faci cand pleci cu copilul in concediu, 

• plus  multe  alte  informatii  utile  despre  cum sa prevenim bolile  copilului sau  cum sa-l 

tratam atunci cand le face.
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