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Somnul nu reprezintă doar absenţa stării 
de veghe, ci este un proces  neurofiziologic 
activ. În primii cinci ani de viaţă variază şi 
se schimbă durata, calitatea şi arhitectura 
somnului. Este important să cunoaştem 
particularităţile dezvoltării somnului la sugarii 
şi copiii mici, în special aspectele legate de 
reglare şi consolidare, ritmurile biologice 
şi arhitectura somnului. Deoarece paternul 
de somn se schimbă consistent în primii ani 
de viaţă şi este supus  multiplelor influenţe 
din mediu,  somnul consolidat consistent 
necesită coordonarea sistemelor biologice şi 
neurologice. Dificultăţile de somn ale copiilor 
sunt unele dintre plângerile cele mai comune 
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ale parinţilor la pediatru, având în vedere 
că 30% dintre copiii cu vârsta sub cinci ani 
prezintă o tulburare de somn. Dintre acestea, 
cele mai frecvente sunt dificultăţile la adormire 
şi trezirile nocturne. 

În lucrarea de faţă ne propunem o trecere 
în revistă a datelor din literatură cu privire la 
rutinele adecvate de somn, factorii care stau la 
baza dificultăţilor de adormire şi de menţinere 
a somnului şi modul în care acestea pot fi 
implementate. Asigurarea unui somn odihnitor 
este vital pentru sănătatea mintală, fizică, 
calitatea vieţii şi siguranţa acesteia.
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Sleep does not just mean the absence of 
waking, it is an active neurophysiological 
process. In the first five years of life the 
duration, quality and architecture of sleep 
vary and change. It is important to know 
the particularities of sleep development in 
infants and young children, especially aspects 
of regulation and consolidation, biological 
rhythms and sleep cycles. Because sleep 
pattern changes consistently in the early years 
of life and is subject to multiple environmental 
influences, quality sleep requires the 
coordination of biological and neurological 
systems. Children’s sleep difficulties are some 
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of the most common complaints of parents 
to the pediatrician, given that 30% of children 
under the age of five have a sleep disorder. 
Of these, the most common are difficulties in 
falling asleep and nocturnal awakenings.

In this paper we offer a review of 
literature data on adequate sleep routines, 
the underlying factors of falling asleep and 
maintaining sleep difficulties and how they 
can be implemented. Ensuring a restful sleep 
is vital for mental health, physical well-being, 
quality of life and safety.
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