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Pentru cã primul an e cel mai important din viaþa 
unui copil, zeci, sute de intrebãri apar odatã cu evoluþia 
uimitoare a bebeluºului de la sãptãmânã la sãptãmânã. 
Adaptarea din prima lunã, alãptarea, alegerea schemei de 
vaccinare, colicile, diversificarea, creºterea ºi dezvoltarea îþi 
vor gãsi rãspunsuri prompte, sfaturi utile, recomandãri de 
ultimã orã pentru a trece cu bine peste primul an din viaþã. O 
monitorizare riguroasã, de la lunã la lunã, este garanþia unei 
dezvoltãri corespunzãtoare, a unei creºteri armonioase în 
urmãtorii ani. Mai mult, orice problemã aparutã va fi tratatã 
cu seriozitate indiferent cã este searã sau week-end.

Aºadar vã aºtept cu drag sã dezlegãm tainele 
creºterii ºi dezvoltãrii bebeluºilor, sã tratãm rãceli rebele care 
apar în primii ani, sã rãspundem unor întrebãri care nu-ºi 
gãseau rãspuns, sã ne sfãtuim cu privire la alimentaþia 
copiilor mari ºi mici, sã intervenim prompt ori de câte ori 
apare o problemã de sãnãtate din prima zi pânã la serbarea 
majoratului.

“Primul an de viaþã, alãturi de pediatru”

ABONAMENT De ce un astfel de abonament?
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- monitorizarea creºterii ºi dezvoltãrii bebeluºului (greutate, lungime, perimetre, 
fontanelã, examen clinic complet, dezvoltare psiho-motorie);
- profilaxia ºi tratamentul rahitismului;
- importanþa consultului ortopedic;
- consiliere în alegerea schemei de vaccinare;
- igiena oralã;
Prima vizitã este la ieºirea din maternitate, la domiciliu : consiliere alãptare, 
îngrijirea ºi toaleta nou-nãscutului, incidente fiziologice în prima lunã: criza 
genitalã, icterul prelungit; evaluarea completã a nou nãscutului: examinare de 
specialitate, mãsurãtori antropometrice; indicaþii privind profilaxia rahitismului.
A doua vizitã ( între 1 ºi 2 luni) are loc tot la domiciliu: monitorizarea creºterii ºi 
dezvoltãrii bebeluºului (greutate, lungime, perimetre, fontanelã, examen clinic 
complet, dezvoltare psiho-motorie); reevaluarea dozelor tratamentului profilactic 
cu vitamina D; consiliere privind schema de vaccinare; igiena oralã; dupã vârsta de 
2 luni, consultaþiile se vor desfãþura la cabinet, cu programare prealabilã (bebeluºii 
au prioritate în alegerea zilei ºi orei de consultaþie).
Vizite lunare: consultaþii pediatrie, la cabinet. Evaluare de specialitate, 
monitorizarea creºterii ºi dezvoltãrii, adaptarea nutriþiei bebeluºului în funcþie de 
dezvoltare ºi probleme individuale. Vizitele se programeazã lunar, pentru fiecare 
lunã începând cu luna a 3-a pânã la vârsta de 1 an. 

Evaluare gratuitã 
în fiecare din cele 
12 luni 
(în primele 2 luni 
la domiciliu) 

Evaluare gratuitã 
în fiecare din cele 
12 luni 
(în primele 2 luni 
la domiciliu) 

- importanþa ºi susþinerea alãptãrii;
- pregãtirea pentru alãptare;
- incidente care pot sã aparã (refuzul sânului, ragade, mastite, etc);
- alimentaþia mamei pe durata alãptãrii;

Consiliere alãptare Consiliere alãptare 

- trusoul nou-nãscutului;
- trusa de urgenþã (termometru, comprese sterile, etc);
- îngrijirea zilnicã (sãpun, ºampon, ulei, etc);
- camera copilului (mobilier minim necesar);

Întâlnire prealabilã 
cu pãrinþii 
pentru a stabili 
necesarul

Întâlnire prealabilã 
cu pãrinþii 
pentru a stabili 
necesarul



- consultaþii în regim de urgenþã la cabinet sau la domiciliu (þinând cont de orarul 
de funcþionare a cabinetului) cu prioritate la programare;
- consultaþiile la domiciliu se pot efectua ºi sâmbãta ºi duminica (se anunþã din 
timp lipsa de disponibilitate în week-end ºi în concedii);

Asistenþa telefonicã 
nonstop
Asistenþa telefonicã 
nonstop

25% reducere la 
consultaþiile 
de pediatrie 
(altele decât cele 
lunare prevãzute 
în abonament).

25% reducere la 
consultaþiile 
de pediatrie 
(altele decât cele 
lunare prevãzute 
în abonament).

- telefonul este oricând la dispoziþia pãrinþilor (þinând cont de posibilitatea 
restrânsã de comunicare în timpul activitãþii de la cabinet) pentru eventuale 
întrebãri sau nelãmuriri.

25 % reducere la 
cursul de diversificare 
a alimentaþiei 

25 % reducere la 
cursul de diversificare 
a alimentaþiei 

Acest curs este conceput în aºa fel încât sã gãseºti rãspuns la toate întrebãrile care 
te preocupã ºi îþi garantãm cã vei pleca de la noi mai seninã, mai relaxatã ºi mai 
încrezãtoare cã vei ºti ce ai de fãcut. ªi, cel mai important, bebeluºul tãu va creºte 
sãnãtos ºi voinic. Printre subiectele care vor fi abordate în cadrul acestui curs de 
diversificare sunt urmãtoarele: 
- Regulile generale ale diversificãrii;
- Diversificarea sugarilor în funcþie de greutatea pe care aceºtia o au;
- Alimentaþia în situaþii speciale (reflux gastro-esofagian, dermatitã atopicã, 
intoleranþa la proteinele din laptele de vacã, gastroeneterocolite, constipaþie, 
alergii alimentare);
- Probleme care pot sa aparã în diversificare;
- Diversificarea ºi continuarea alãptãrii;
Cursul este structurat în 2 ºedinþe a câte minim 2 ore fiecare ºi se desfãþoarã în 
colaborare cu Cuibul Berzelor.



- alegerea împreunã a schemei de vaccinare având la dispoziþie toate informaþiile 
despre boli ºi necesitatea prevenþiei acestora.Consiliere vaccinareConsiliere vaccinare

25% reducere 
la consultaþii, 
indiferent de numãrul 
acestora pentru
fraþii/surorile 
bebeluºului 

25% reducere 
la consultaþii, 
indiferent de numãrul 
acestora pentru 
fraþii/surorile 
bebeluºului 

- Consultaþii la cabinetul din cadrul Centrului Medical ASTECO (Str. C-tin Brancuºi, 
nr.105, Cluj-Napoca).

- pentru cã ºtiu cã în calitate de pãrinþi sunteþi tot timpul de gardã iar febra, tusea, 
vãrsãturile apar de obicei seara ºi în week-end, vã stau la dipoziþie cu consultaþii la 
domiciliu (stabilite telefonic în funcþie de programãrile preexistente).
- situaþiile care nu necesitã discuþie telefonicã sau examinare în cursul zilei pot fi 
semnalate prin e-mail (rãspuns garantat pe e-mail în 24 ore), la adresa: 
pediatru@pediatrucluj.ro 

Consultaþii 
la domiciliu 
Consultaþii 
la domiciliu 

50% reducere pentru 
fratele/sora geamanã 
50% reducere pentru 
fratele/sora geamanã 

- ambii copilaºi beneficieazã de toate serviciile incluse în abonamentul de bazã.



- reevaluare în primele 5 zile de la diagnosticul unei boli acute.25% reducere 
la orice control
25% reducere 
la orice control

- dupã împlinirea vârstei de 1 an, în baza cãruia beneficizã de 25% reducere la 
toate consultaþiile din urmãtorii ani.Card de fidelitate   Card de fidelitate   
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Cu acest card beneficiaþi de 25% reducere 
la toate consultaþiile.
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Emitetntul acestui card îºi rezervã dreptul de a anula 
sau retrage acest card. 
Acest card nu este un instrument de platã. 
Cardul pierdut anuleazã automat punctele bonus asociate lui.
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la toate consultaþiile
.

Reduceri ºi avantaje la 
alte servicii medicale 
pentru familia 
bebeluºului 

Reduceri ºi avantaje la 
alte servicii medicale 
pentru familia 
bebeluºului 

- 10% reducere pentru consultaþiile de endocrinologie pentru pãrinþii ºi fraþii 
copilului aflat în monitorizare;
- 10% reducere pentru consultaþiile de nutriþie pentru pãrinþi;
- 10% reducere  la CMI (Consultatia Medicalã Integratã);
- 10% reducere la evaluãri ºi consilieri psihologice;
- diagnosticul ºi tratamentul diabetului de sarcinã, prin Programul Naþional de 
Diabetologie (gratuit cu bilet de trimitere de la medicul de familie); 
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la toate consultaþiile.
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Sunt medic specialist pediatrie cu o experienþã de 5 ani în 
Clinicile Universitare din Cluj, cu o continuã specializare prin cursuri 
de specialitate ºi cred cu tãrie în vocaþia mea ºi  în dragostea faþã de 
copii. Ca ºi medic pediatru, dar ºi ca mamã consider comunicarea 
foarte importanta de aceea am creat primul site de pediatrie 
(www.pediatrucluj.ro) cu zeci de articole de specialitate, sute de 
comentarii ºi rãspunsuri la întrebãri, care se bucurã  la 1 an de la 
lansare de peste 30.000 de vizitatori. 

Am acordat o atenþie deosebitã primului an din viaþa 
copiilor prin seria SÃ CREªTEM ÎMPREUNÃ, un serial cu 12 episoade 
în care sunt descrise în amãnunt toate aspectele legate de creºterea 
ºi dezvoltarea bebeluºilor. Contul de Facebook are de asemenea 
peste 3500 de adepþi, fãcând mult mai uºoarã comunicarea cu 
pãrinþii. Colaborez cu Centrul Medical Asteco de peste 1 an, 
împreuna creând conceptul unic COPIL SÃNÃTOS. Am organizat 
împreunã o tabãrã dedicatã stilului de viaþã sãnãtos, care s-a 
bucurat de un real succes. Din octombrie m-am alãturat ºi echipei 
Centrului Medical Terramed, iar împreunã cu Cuibul Berzelor 
organizez cursuri de diversificare a alimentaþiei la bebeluºi, pornind 
de la premisa cã o alimentaþie sãnãtoasã în primul an de viaþã stã la 
baza unei fundaþii solide pentru o dezvoltare armonioasã. Cursul se 
aflã la a 5-a editie ºi se bazeazã pe informaþii actualizate în consens 
cu recomandãr i le Societãþ i i  Europene de Nutriþ ie º i  
Gastroeneterologie Pediatricã.   

Prin consultaþiile efectuate la cabinet ºi chiar la domiciliu 
atunci când a fost cazul am creat o altfel de relaþie cu pãrinþii ºi copiii, 
o relaþie bazatã pe comunicare, flexibilitate, profesionalism ºi 
prietenie, telefonul ºi emailul fiind zilnic la dispoziþia pãrinþilor, 
atunci când aceºtia au urgent nevoie de un sfat, o recomandare.

Despre mine

Dr. Delia CHIRADr. Delia CHIRA
Medic specialist Pediatrie

cod client

Cu acest card beneficiaþi de 25% reducere 
la toate consultaþiile.

Pediatru Cluj doneazã 5% din venituri cãtre 
“Clujul are suflet”
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