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”Dezvoltarea sănătoasă a copiilor mici depinde de îngrijirea 
susținută – îngrijirea care asigură sănătatea, nutriția, îngrijirea 

receptivă, siguranța și protecția și învățarea timpurie.”

Progresul în dezvoltarea 
timpurie a copilului:

de la teorie la aplicarea la scară largă
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Riscurile pentru dezvoltarea timpurie a copilului rămân ridicate

Prezentarea seriei

Seria The Lancet din 2016 despre dezvoltarea timpurie 
a copilului evidențiază dezvoltarea timpurie a copilului 
într-un moment de susținere universală prin Obiectivele 
pentru Dezvoltare Durabilă până în 2030.1–11 Seria ține 
seama de noi dovezi științifi ce pentru intervenții, pornind 
de la constatările și recomandările din seriile anterioare 
ale The Lancet despre dezvoltarea copilului (2007, 2011) 

și propune căi de implementare a dezvoltării timpurii a 
copilului la scară largă. Această serie subliniază impor-
tanța „îngrijirii susținute”, în special pentru copiii sub trei 
ani, precum și a intervențiilor multisectoriale, pornind de 
la sănătate, care pot avea o acoperire largă a familiilor și a 
copiilor de vârste mici, prin sănătate și nutriție.

Mesaje cheie ale seriei

• Lipsa de acțiune are consecințe serioase și generează costuri ridicate. Cifrele sunt șocante: 43% dintre copiii sub cinci ani – aproximativ 250 milioane 
de copii – care trăiesc în țări cu venit redus sau mediu, sunt supuși riscului unei dezvoltări precare cauzată de sărăcie și subnutriție.1,11 Consecințele sunt 
subestimate în momentul de față deoarece riscurile asupra sănătății și bunăstării depășesc cu mult limitele acestor doi factori. Un început greoi în viață 
poate duce la o sănătate precară, nutriție inadecvată și învățare necorespunzătoare. Acești factori conduc la câștiguri reduse la vârsta adultă și tensiuni 
sociale. Consecințele negative au impact atât asupra generațiilor prezente cât și a celor viitoare. Datorită acestui început greu în viață se estimează că 
persoanele afectate suferă o pierdere de aproximativ un sfert din venitul mediu al unui adult pe an, iar țările pot ajunge la dublarea cheltuielilor curente 
din PIB pentru sănătate și educație.

• Copiii de vârste mici au nevoie de la bun început de îngrijire susținută. Dezvoltarea începe odată cu concepția. Dovezile științifi ce indică faptul că primii 
ani de viață nu sunt doar o perioadă cu o sensibilitate deosebită la factorii de risc, ci și o perioadă critică în care benefi ciile intervențiilor timpurii sunt 
amplifi cate, iar efectele negative ale riscurilor pot fi  reduse. Experiențele cele mai formatoare ale copiilor mici sunt generate de îngrijirea susținută primită 
din partea părinților, din partea altor membri ai familiei, a îngrijitorilor sau a serviciilor comunitare. Îngrijirea susținută se caracterizează printr-un mediu 
stabil care promovează sănătatea și nutriția copiilor, protejează copiii de amenințări și le oferă posibilități pentru învățare timpurie prin intermediul unor 
interacțiuni și relații pline de afecțiune. Benefi ciile pe care le aduce acest tip de îngrijire se manifestă pe toată durata vieții și includ o sănătate mai bună, 
bunăstare, precum și abilitatea de a învăța și câștiga. Familiile au nevoie de sprijin pentru a oferi o îngrijire susținută copiilor mici, inclusiv resurse materi-
ale și fi nanciare, politici naționale precum concediul parental plătit și furnizarea de servicii către populație într-o serie de sectoare: sănătate, alimentație, 
educație, protecție socială și protecția copilului.

• Trebuie să furnizăm intervenții multisectoriale având sănătatea ca punct de pornire pentru a ajunge la copiii cei mai mici. Intervențiile – inclusiv 
oferirea de sprijin pentru ca familiile să poată oferi îngrijire susținută și să soluționeze problemele atunci când ele apar – sunt centrate pe riscuri multiple 
ale dezvoltării și pot fi  integrate în serviciile existente de asistență maternală și pediatrică. Serviciile ar trebui să fi e binare, să ia în considerare atât nevoile 
copilului, cât și pe cele ale tutorelui, și să-și îndrepte atenția către dezvoltarea copilului, dar și către sănătatea și bunăstarea mamei și a familiei. Această 
abordare accesibilă este un punct de acces important pentru multe colaborări multisectoriale care sprijină familiile și au efect asupra copiilor foarte mici. 
Dintre acestea, esențiale sunt: nutriția, pentru susținerea creșterii și a sănătății; protecția copilului, pentru prevenirea violenței și sprijin pentru familie; 
protecție socială, pentru stabilitatea fi nanciară a familiei și capacitatea de a avea acces la servicii; și educația, pentru oportunități egale de învățare 
timpurie.

• Trebuie să consolidăm implicarea autorităților pentru a extinde la o scară mai largă ceea ce funcționează. Proiectele pot fi  extinse pentru a deveni 
programe naționale care să fi e efi ciente și sustenabile, așa cum au indicat patru studii de caz naționale derulate în diverse regiuni ale lumii. Cu toate aces-
tea, însă, implicarea autorităților și stabilirea priorităților la nivel politic rămân premise obligatorii. Autoritățile pot alege căi diferite pentru a atinge obiec-
tivele și țintele de dezvoltare timpurie a copilului, de la introducerea inițiativelor de transformare cuprinzătoare până la sporirea progresivă a serviciilor 
existente. Serviciile și intervențiile ce sprijină dezvoltarea timpurie a copilului sunt esențiale pentru a asigura atingerea unanimă a potențialului individual 
pe parcursul vieții și până la generația următoare – viziunea centrală a Obiectivelor pentru dezvoltare durabilă.

Defi nițiile actualizate pentru subdezvoltare și sărăcie 
extremă laolaltă cu surse de date îmbunătățite au fost 
folosite pentru a estima din nou numărul de copii sub 5 
ani care trăiesc în țările cu venit mic sau mediu și care sunt 
expuși riscului de a nu-și atinge întregul potențial de dez-
voltare. Între 2004 și 2010 acest număr a scăzut de la 279 
de milioane (51% din copii în 2004) la 249 milioane (43% 

dintre copii în 2010), cea mai mare proporție fi ind în Africa 
subsahariană (70% în 2004 și 66% în 2010).1,11

O analiză grăitoare desfășurată în 15 țări cu date dispo-
nibile din sondaje MICS din 2010 sau 2011 demonstrează 
implicațiile unor riscuri suplimentare pentru dezvoltarea 
copiilor, dincolo de sărăcie și subdezvoltare, incluzând un 
nivel scăzut de școlarizare al mamei (doar școală primară) 
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și abuz fi zic al copilului de către părinte sau îngrijitori 
(pedepse severe date copiilor între 2 și 5 ani, spre exemplu 
prin lovirea cu putere a copilului, ori lovire cu cureaua sau 
bățul). Numărul estimat al copiilor supuși acestor riscuri 
crește dramatic în cazurile în care la școlarizarea redusă a 

mamelor se adaugă și acest tip de abuz, de la 62,7% (expuși 
riscului de a nu se dezvolta normal sau sărăciei extreme) la 
75,4%, cu discrepanțe mari la nivel subnațional între gru-
purile sociale și economice. 

Angajamentele globale în domeniul dezvoltării timpurii a 
copilului sunt în creștere 

Din anul 2000, creșterea rapidă a numărului publicațiilor 
pe subiectul dezvoltării timpurii a copilului a depășit ten-
dința generală a publicațiilor cu tematică din sfera științei 
sănătății. Cu toate acestea, doar câteva dintre publicații au 
prezentat intervențiile din domeniu. 

Numărul țărilor care au implementat politici multisec-
toriale de dezvoltare timpurie a copilului a crescut de la 7 
în anul 2000 la 68 în anul 2014, dintre care 45% au fost țări 
cu venituri mici și medii. În această perioadă s-a raportat 

de asemenea o investiție substanțială în dezvoltarea tim-
purie a copilului. Spre exemplu, din anul 2000, Banca Inter-
Americană de Dezvoltare a aprobat peste 150 de proiecte 
cu o valoare ce depășește 1,7 miliarde USD.12 Din anul 2000 
până în anul 2013, Banca Mondială a investit 3,3 miliarde 
USD în 273 de proiecte ale căror teme au fost în principal 
sănătatea, nutriția și programele de gestionare a popula-
ției.13 Chiar și așa, investițiile nu fac față nevoilor și impac-
tului intervențiilor disponibile. 

Dezvoltarea timpurie a copilului din perspectiva întregii vieți

Dezvoltarea copilului este un proces continuu, care are 
drept rezultat o creștere progresivă a abilităților de percep-
ție, a celor motrice, cognitive, de limbaj, socio-emoționale 
și de autoreglare. Astfel, dezvoltarea abilităților de-a lun-
gul ciclului vieții au la temelie capacitățile de bază care se 
formează în perioada preșcolară.

Există o serie de factori care infl uențează dezvoltarea 
competențelor și a abilităților, spre exemplu starea de 
sănătate, nutriția, protecția și siguranța, îngrijirea susți-
nută și învățarea timpurie (Figura 1). Fiecare dintre facto-
rii de mai sus sunt importanți pentru îngrijirea susținută. 
Aceasta reduce efectele dăunătoare ale lipsurilor asupra 
structurii și funcţiilor creierului, efecte care, la rândul lor 
îmbunătățesc starea de sănătate a copilului, procesul de 
creștere și dezvoltare a acestuia.14

Figura 1: Domeniile îngrijirii susţinute care sunt necesare pentru ca un copil să își atingă potenţialul de dezvoltare15
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Intervențiile, inclusiv îngrijirea susținută, aduc benefi cii 
dezvoltării timpurii a copilului 

Intervențiile identifi cate prin bilanțuri între anii 2011 și 
2015, precum și politicile naționale care au adus benefi -
cii semnifi cative dezvoltării copilului, sunt consemnate și 
organizate pe pachete în Figura 2. Multe dintre interven-

țiile în domeniul nutriției și al sănătății au adus benefi cii 
suplimentare în rata de supraviețuire și creștere a copilului, 
reducând de asemenea rata mortalității și a dizabilităților.

Planifi carea 
familială Nutriţia 
din perioada 
concepţiei 

Îngrijirea și nutriţia prenatală 
Prevenţia, diagnosticarea și tratamentul 
infecţiilor mamei
Evaluarea și gestionarea sănătăţii și a creșterii 
fătului 
Gestionarea complicaţiilor în sarcină 

Îngrijirea de rutină în travaliu 
și naștere Gestionarea 
complicaţiilor la naștere 
Îngrijirea imediată a 
nou-născutului

Prevenirea și tratamentul bolilor la nou-născuţi 
Îngrijirea sănătoasă acasă și ajutorul în nutriţie  
Promovarea alimentaţiei optime pentru 
nou-născut și bebeluș Programe de calitate 
de îngrijire a copilului preșcolar și programe 
de educaţie  

Prevenirea bolilor infecţioase 
Identifi carea și gestionarea bolilor de copii 
Programe de calitate de îngrijire a copilului 
și programe de educaţie

Adolescență și 
perioada adultă

Sarcină
 Primul Trimestrul Trimestrul
 trimestru al doilea al treilea

Travaliu și naștere
Declanșarea travaliului-primele 

3 zile

Perioada neonatală
Prima săptămână

– prima lună

Alăptare
1–23 luni

Perioada preșcolară
24–60 luni

Vârsta școlară
5–10 ani

Ani Saptamani Ore Saptamani Luni Ani 

Intervenții de-a lungul ciclului de viață 

Programe de educație parentală*
• Stimulare psiho-socială 
• Educaţie prenatală pozitivă și 
 capacitatea de răspuns 
• Prevenirea abuzurilor 

Sănătatea mintală și bunăstarea 
mamei 
• Evaluarea și tratamentul anxietăţii, 

psihozei și depresiei 

Protecție socială
• Transfer condiţionat de numerar 

Apă, facilități sanitare și igienă (WASH)
• Asigurarea accesului la apă curată 
• Crearea infrastructurii de facilităţi sanitare 
• Promovarea obiceiurilor de igienă

 

Pachetul de sprijin și consolidare a familiei 
Au fost identifi cate trei elemente care consolidează fami-
lia și cresc șansele acesteia de a oferi o îngrijire susținută 
și adecvată copiilor săi: accesul la servicii de calitate (de 
exemplu: îngrijirea prenatală, imunizarea, nutriția); dezvol-
tarea abilităților (de exemplu: îngrijirea susținută și redu-
cerea pedepselor corporale); și sprijinul (de exemplu: pro-
tecția socială, rețelele de siguranță, politicile de susținere 
a familiei).

Pachetul de de susținere a părinților si 
reprezentanților legali
Acest pachet conceput pentru două generații pune accent 
pe îngrijirea și protejarea sănătății mintale și fi zice a părin-
ților, precum și pe bunăstarea acestora și le sporește capa-
citatea de a le oferi copiilor lor o îngrijire susținută. 

Pachetul de învățare timpurie și protecție 
Acest set de intervenție integrează susținerea copiilor de 
vârstă fragedă cu susținerea părinților. De asemenea faci-
litează creșterea abilităților învățătorilor și educatorilor de 

Figura 2: Intervenţii bazate pe dovezi, care infl uenţează aspectele îngrijirii susţinute. Sursa: Seria a 2-a a lucrărilor despre dezvoltarea timpurie a copilului.

a crea un mediu de îngrijire susținută în creșe, grădinițe și 
centrele destinate copiilor preșcolari. În acest caz, accentul 
se pune pe calitate și susținerea familiei, prin responsabili-
zarea părinților, îndrumare în domeniul nutriției și îngrijirii, 
precum și a protecției copilului. 

Programe de susținere a părinților 
Programele de susținere a părinților care promovează 
îngrijirea susținută, în special cele care folosesc diverse 
tehnici de schimbare a comportamentelor, pot avea efecte 
pozitive substanțiale asupra dezvoltării timpurii a copi-
lului, în ceea ce privește sănătatea și nutriția, educația și 
intervențiile de protecție. În opoziție cu această abordare 
regăsim relele tratamente aplicate copiilor, care sunt asoci-
ate cu un volum redus în regiunile creierului responsabile 
cu învățarea și memorarea.16 Copiii care nu benefi ciază de 
îngrijirea necesară, mai ales în primele 24 de luni de viață, 
de la mame care ele însele au fost neglijate sau abuzate, 
sunt mai sensibili la efectele stresului și prezintă mai multe 
probleme de comportament decât copiii care au avut 
parte de îngrijire susținută.17
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Sănătatea şi
dezvoltarea
adolescentului

Sănătatea şi
dezvoltarea
sugarului şi a
preşcolarului

Îngrijire 
postnatală
mamă şi 
nou-născut

Sarcină şi
naştere

Sănătatea
femeilor

Servicii medicale şi de nutriţie ce sprijină dezvoltarea copilului

Grijă susţinută pentru copii mici

Servicii şi 
programe

Educația
Finalizarea ciclului primar şi 
continuarea studiilor de către 
femei cu ciclul gimnazial 

Apă, salubrizare şi igienă (WASH)

Servicii de protecţie
a copilului
Prevenirea violenţei acasă şi 
în comunitate

Înregistrarea
naşterilor

Prevenirea relelor tratamente, abuzului şi 
neglijării copiilor
Îngrijirea copiilor cu dizabilităţi şi difi cultăţi 
în dezvoltare

Servicii de protecţie socială
Pentru familii vulnerabile (de ex. transferuri de numerar condiţionate sau necondiţionate, 
asigurare de sănătate pentru întreaga familie)

Politici ce vin în sprijinul familiilor
Pentru a oferi o grijă susţinută copiilor de vărste mici şi pentru a proteja copii de violenţă şi 
alte forme de vătămare 

Facilitatori din cadrul sustemului
Coordonare multisectorială, consolidarea capacităţilor, indicatori, monitorizare şi evaluare, 
fi nanţare

Cadru
favorabil

Intervențiile multisectoriale îmbunătățesc dezvoltarea copilului 

Efi ciența intervențiilor ar putea fi  îmbunătățită prin luarea 
în considerare a perspectivelor uriașe căpătate în ultimul 
deceniu referitor la modul în care dezvoltarea umană e 
afectata de-a lungul generațiilor de experiențe complexe 
ce acoperă mai multe fațete. Intervențiile multisectoriale 
combinate cu elementele de îngrijire susținută și protec-
ție pot spori efectul măsurat ca rezultat la nivelul copilu-
lui. Această abordare încurajează intervențiile îndreptate 
către familie ca o unitate mai degrabă decât cele ce 
privesc doar copilul.

Lecții învățate din programele de dezvoltare 
timpurie a copilului aplicate la scară largă
O analiză a programelor naționale arată importanța pri-
oritizării politice, a legislației și a politicilor, alături de 
utilizarea sistemelor existente și a fi nanțării pentru extin-
derea fenomenului. Aceste programe se concentrează pe 
abordarea sărăciei, inegalității și excluziunii sociale, înce-
pând din primii ani de viață. Programele de dezvoltare tim-
purie a copilului aplicate la scară largă au cel mai adesea o 
viziune asupra unor servicii cuprinzătoare și integrate pen-
tru copii și familii; au fost înfi ințate prin acte juridice sau 
alte strategii ale guvernului comunicate în mod formal; au 
fost înfi ințate de către guvern; și au fost conduse de către 
un departament al guvernului sau o agenție care lucrează 
în regim de colaborare cu alte departamente și organizații 
din societatea civilă.

Cadrul pentru acțiune
Promovarea sănătății și a bunăstării de-a lungul vieții la 
scară largă necesită intervenții asigurate prin mai multe 
sectoare – și un mediu de politici menite să aducă spri-
jin, coordonare transsectorială și fi nanțare (Figura 3)- În 
centrul acestui cadru de intervenție se afl ă îngrijirea 
susținută pentru copiii de vârste mici, asigurată de către 
părinți, familii și alți îngrijitori. Rezultate deosebit de bune 
au fost înregistrate la programele de sprijin pentru părinți 
ce promovrează îngrijirea susținută, dintre care cele mai 
răspândite în țările cu venituri mici și medii sunt progra-
mele WHO/UNICEF ”Care for Child Development”18 și 
”Reach Up and Learn”, un program de educație parentală 
verifi cat în studii din Jamaica în ultimii 20 ani și care acum 
este extins și către alte regiuni.19

Figura 3.  Cadrul de promovare a dezvoltării timpurii a copiilor printr-o abordare multisectorială. Sursa: Seria a 3-a a lucrărilor despre 
dezvoltarea timpurie a copilului.

Oportunităţi pentru dezvoltarea timpurie a copiilor mici

Grădiniţam perioada preşcolară şi educaţia formală
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Accesibilitatea intervențiilor de dezvoltare timpurie a copilului

Pentru a evalua accesibilitatea includerii intervențiilor pen-
tru promovarea dezvoltării timpurie a copilului în serviciile 
de sănătate și nutriție existente, această lucrare estimează 
costurile suplimentare de încorporare a două intervenții 
menite să sprijine îngrijirea susținută a copiilor în serviciile 
identifi cate în Cadrul Global de Investiții pentru Sănătatea 
Femeilor și a Copiilor.20 Prima intervenție se bazează pe 
programul ”Care for Child Development” și cea de-a doua 

pe sprijinul pentru depresia maternală, pentru că favori-
zează îngrijirea susținută. Investiția suplimentară medie 
estimată de care este nevoie este de jumătate de dolar pe 
cap de locuitor în anul 2030, variind de la 0,2 USD în țările 
cu venituri mici la 0,7 USD în țările cu venituri medii supe-
rioare. Aceasta reprezintă o suplimentare de peste 10% 
a estimărilor publicate pentru un set complet de servicii 
pentru sănătatea și nutriția femeilor și a copiilor.

Costul lipsei de acțiune

La nivel individual, pierderea venitului mediu pe an al 
adultului pentru 43% dintre copiii cu riscul de a nu-și 
atinge potențialul de dezvoltare va atinge probabil 26%, 
exercitând o presiune economică descendentă puternică 
și care va prinde familiile în sărăcie. La nivelul societății, 
costul lipsei de acțiune față de subdezvoltare cu 15% mai 
redusă și față de neabordarea întârzierilor în dezvoltare 

prin vizite la grădinițe și acasă reprezintă de câteva ori mai 
mult decât ceea ce cheltuiesc unele țări în prezent pen-
tru sănătate sau educație. Costul lipsei de acțiune față de 
îmbunătățirea dezvoltării copiilor prin vizite la grădiniță și 
acasă crește vertiginos în zonele cu servicii preșcolare mai 
puține, precum și în zonele cu o prevalență mai mare a 
copiilor cu risc de dezvoltare slabă.

Calea spre aplicarea la scară largă

Acțiunea 1: Extinderea voinței politice și a fi nanțării prin 
sprijinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă (ODS)
Sub umbrela mai largă a ODS, investiția în dezvoltarea 
timpurie a copilului a devenit nu numai un scop în sine, ci 
și o condiție necesară pentru a realiza multe alte ODS. (de 
exemplu ODS 1–5, 10, 16 și 17). De pildă, Ținta ODS 4.2 în 
cadrul obiectivului de învățare, ce solicită accesul universal 
la dezvoltarea timpurie de calitate a copilului, îngrijire și 
educație preșcolară, oferă o oportunitate fără precedent 
de a extinde serviciile de dezvoltare timpurie. 

Acțiunea 2: Crearea unui mediu de politici care sprijină 
îngrijirea susținută a copiilor de vârste mici
Legile și politicile pot îmbunătăți dezvoltarea copilului 
prin creșterea accesului și calitatea serviciilor de sănătate 
și a altor servicii, cât și a banilor și timpului pentru ca părin-
ții să ofere îngrijire susținută pentru copiii lor de vârste 
mici. Cinci politici de transformare pentru care există date 
solide la nivel global privind nivelurile, durata, acoperirea 
de țară și progresul realizat în ultimele două decenii includ: 

1) concediu parental plătit pentru noile mame și noii tați; 
2) pauze pentru alăptare la serviciu; 3) concediu plătit pen-
tru părinți pentru a avea grijă de copiii lor bolnavi; 4) spri-
jin fi nanciar printr-un salariu minim; și 5) educație preșco-
lară gratuită. Guvernele, cu asistența tehnică și fi nanciară 
a partenerilor de dezvoltare, trebuie de asemenea să-și 
intensifi ce eforturile de a-și analiza situația, de a identifi ca 
lacunele și zonele prioritare pentru intervenție și de a dez-
volta planuri de acțiune sustenabile și accesibile pentru a 
promova dezvoltarea timpurie a copilului la scară largă.

Acțiunea 3: Construirea capacității de promovare a dez-
voltării timpurii a copilului printr-o coordonare multi-
sectorială
Multe eforturi de a promova dezvoltarea timpurie a copi-
lului depind de serviciile non-guvernamentale, care dese-
ori sunt limitate ca domeniu de aplicare și nu acoperă 
toată suprafața unei țări. Intervențiile depind în foarte 
mare măsură de resursele umane califi cate și, cu excep-
ția cazului în care sunt construite, pe sistemele de servicii 
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existente, precum sănătatea, educația, protecția socială 
și a copilului, se confruntă cu constrângeri severe legate 
de aprovizionare. Acest lucru este ilustrat de lecțiile învă-
țate din extinderea aplicării între 2000 și 2009 a mai mult 
de 120 de programe de transfer de numerar în țările cu 
venituri mici și mijlocii.

Am identifi cat exemple multiple în serviciile de sănă-
tate și de nutriție în care intervenții de promovare a 
îngrijirii susținute și a îmbunătățirii rezultatelor de dez-
voltare a copilului au fost încorporate în mod efi cient și 
practic. Există însă oportunități și în alte sectoare, ceea ce 
este important pentru continuitatea sprijinului de la prima 
copilărie până la vârsta școlară. De pildă, în sectorul educa-
țional, dezvoltarea copilului poate fi  sprijinită printr-o serie 
de oportunități de învățare timpurii, inclusiv furnizarea de 
servicii de îngrijire a copilului pe parcursul zilei, educație 
preșcolară și parentală. Intervențiile pot de asemenea să 
fi e puse la dispoziție prin intermediul serviciilor de protec-
ție a copilului și prin cele de protecție socială, inclusiv prin 
intermediul programelor de transfer de numerar. Așadar, 
integrarea intervențiilor de dezvoltare timpurie a copilului 
în platformele de prestare a serviciilor existente, începând 
cu sănătatea, reprezintă o modalitatea efi cace și efi cientă 
de a ajunge la un număr mare de familii și copii.

Acțiunea 4. Asigurarea responsabilității pentru serviciile 
de dezvoltare timpurie a copilului, sporirea cercetării și 
cultivarea leadership-ului și a acțiunii la nivel global și 
regional 
Asigurarea includerii unui set de indicatori de bază pentru 
dezvoltarea timpurie a copilului, care trec dincolo de acces 
și proces și mențin părțile interesate responsabile de dez-
voltarea copilului în valorile globale pentru ODS, este de o 
importanță capitală. Cercetarea care leagă datele longitu-
dinale detaliate despre politicile și programele ce produc 
rezultate, permițând modelarea cauzală, este esențială.10

Concluzii

Există puternice argumente biologice, psihosociale și eco-
nomice pentru a interveni cât mai devreme, începând de 
la concepție și chiar înaintea ei, pentru a promova, proteja 
și sprijini dezvoltarea copiilor. Se pune accentul pe primii 
ani de viață, accent care este exprimat din perspectiva 
întregii vieți. Îngrijirea de calitate în cadrul familiei, servi-
ciile de zi de îngrijire a copiilor și grădinițele din primii ani 
de viață trebuie să fi e urmate de școlarizare și servicii de 
calitate în perioada adolescenței pentru a valorifi ca inter-
dependența dintre investițiile făcute în etapele succesive 
ale ciclului de viață. 

Intervențiile multisectoriale, cu serviciile de sănătate 
ca punct de intrare, sunt în măsură să ajungă timpuriu la 
copii prin servicii care sprijină familiile să ofere îngrijire 
susținută și să promoveze, protejeze și susțină dezvolta-
rea timpurie a copilului. Intervențiile pentru promovarea 
îngrijirii susținute pot fi  construite pe serviciile de nutriție 

și de sănătate deja existente, cu un cost suplimentar redus. 
Este necesară coordonarea cu sectorul educației pentru a 
promova învățarea și cu cel al protecției sociale și a copilu-
lui pentru a ajunge la populațiile cele mai vulnerabile.

Dovezile prezentate în această serie indică interven-
ții și abordări ale furnizării serviciilor la o scară care nu a 
fost luată în considerare în trecut. Pe parcursul următorilor 
cincisprezece ani, liderii lumii au ocazia unică de a investi 
în primii ani de viață pentru câștiguri pe termen lung la 
nivel de individ și de societate și pentru atingerea ODS. 
Toate sectoarele trebuie să își joace rolul în sprijinirea 
familiilor pentru a oferi îngrijire susținută pentru copii. Cu 
toate acestea, a venit momentul ca sectorul sănătății să 
își extindă viziunea pe care o are asupra sănătății dincolo 
de prevenirea și tratarea bolilor, și să includă promovarea 
îngrijirii susținute pentru copiii de vârste mici ca un factor 
critic în realizarea potențialului uman al fi ecărei persoane. 
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