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Бременността със сигурност е едно от най-въл-
нуващите събития за всяка жена. Време, кое-
то би могло да си го представим като океан от 
емоции. Страхът се редува с радостта, тревоги-
те с надеждите, безпокойството с насладата. Но 
така или иначе, деветте месеца са нещо специ-
ално и уникално, защото са свързани с начало-
то на един нов живот. А за да можете да дадете 
най-доброто от себе си на бъдещото човече, е 
важно да бъдете подготвени, информирани, 
спокойни. Защото… здравето на детето започва 
от здравето на майката! Ето защо ние, издате-
лите на сп. „Здраво дете“, стартираме новото 
специално издание „Бременност & здраве“.
В първия ни брой ще получите професионал-
ни съвети по теми, вълнуващи всяка бременна 
жена. Потърсихме д-р Николов, за да ни обяс-
ни защо женските консултации са важни, какво 
включват, какво проследяват. Д-р Лазарова пък 
ни запознава с етапите на бременността, как 
всъщност се броят седмиците, кога говорим за 
преждевременна и кога за просрочена бремен-
ност. Психологът Петя Андреева ни разяснява 
защо бременните жени са силно емоционал-
ни, а д-р Сигридов ни успокоява, че колкото и 
да е рискова една бременност, най-важно е да 
съхраним психиката си и увереността в собст-
вените си възможности. Старшата медицинска 
сестра Пенкова ни посъветва какво да сложим 
в чантата за родилното отделение. Темите про-
дължават – спортът и бременността, естестве-
ното раждане и секциото, ролята на бащата по 
време на раждането и т.н. Със сигурност всяка 
бъдеща мама ще открие въпроси, на които е ис-
кала да получи отговор. Ако все пак не откриете 
своя въпрос и отговор, пишете ни. Готови сме за 
бърз и професионален коментар.
И помнете: през бременността вие носите от-
говорност не само за своя живот, но и за още 
един живот. Затова бъдете отговорни както към 
себе си, така и към вашето бъдещо дете. И не 
се съмнявайте, всичко си заслужава в името на 
най-голямото щастие, което ви предстои. 
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Кога и къде става потвърждаването на 
бременността? Какво представляват 
женските консултации, кои са най-ва-
жните параметри, които се проследя-
ват, какви изследвания се назначават 
и кои от тях се поемат от Национална-
та здравноосигурителна каса... Отго-
вори по темата ни дава д-р Николов.

ЖЕНСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ  

Д-Р НИКОЛА 
НИКОЛОВ акушер-гинеколог, МБАЛ „Вита“

БРЕМЕННОСТ
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На кой ден от закъснението на цикъла е 
редно жената да посети гинеколог? Как се 
потвърждава бременността – кога с кръвен 
тест, кога с ултразвук?
При закъснение на месечния цикъл жената 
е редно да посети гинеколог при поне дву-
седмично закъснение при положение, че 
подозира бременност. Разбира се, може да 
се посети и гинеколог по-рано, но най-често 
прегледът няма да отговори на всички въ-
проси, които трябва да бъдат изяснени.
Кръвният тест се позитивира няколко дни 
след оплождането и може да докаже оп-
лождане, но не и къде е бременността  
(вътре или извънматочна). С ултразвук може 
да се види плодния сак към края на четвърта 
седмица, но не може да бъде видяна сър-
дечна дейност у ембриона. 

А БРЕМЕННОСТТА СЕ ПОТВЪРЖДАВА, 
СЛЕД КАТО Е ВИДЯНА СЪРДЕЧНА ДЕЙ-
НОСТ У ЕМБРИОНА – ТОВА СТАВА СЛЕД 
ШЕСТА ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА (ОБИК-
НОВЕНО СЛЕД ДВУСЕДМИЧНО ЗАКЪС-
НЕНИЕ НА МЕСЕЧНИЯ ЦИКЪЛ).

Кой може да проследи бременността – 
личен лекар или акушер-гинеколог?
По правило бременността трябва да се про-
следява от акушер-гинеколог поради спе-
цифичността на състоянието. При липса на 
акушер-гинеколог основните показатели 
на бременната могат да бъдат проследени 
от общопрактикуващ лекар, както и чрез 
обикновена палпация да бъде установено 
наличие или липса на маточни контракции, 
както и прослушване на тоновете на бебе-
то с акушерски стетоскоп. За ултразвуково 
изследване е необходима консултация със 
специалист акушер-гинеколог.



6 zdravodete.bg

БРЕМЕННОСТ

Каква е целта на женската консултация и 
какво включва тя?
Целта на женската консултация е да просле-
дява протичането на бременността и да оп-
редели дали тя е физиологична (нормална) 
или проблемна. Проследяват се основните 
кръвни показатели, показателите от урина, 
микробиологичните показатели, както и 
развитието на плода в норма и извън нея.

Какво се поема от Здравната каса – колко 
консултации и кога, какви изследвания?
НЗОК ПОЕМА КАКТО СЛЕДВА – ЕЖЕ-
МЕСЕЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ТРИКРАТНИ 
КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ПКК, ОБИК-
НОВЕНА УРИНА, СУЕ), СЪОТВЕТНО ПРИ 
РЕГИСТРАЦИЯ НА БРЕМЕННОСТТА, 16-
20-А ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА И 28-
30-А ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА. МБИ НА 
ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ, ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ 
РЕГИСТРАЦИЯ В 32-36-А ГЕСТАЦИОННА 
СЕДМИЦА, ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН, ХЕ-

ПАТИТ Б, СИФИЛИС, КРЪВНА ГРУПА ПРИ 
РЕГИСТРАЦИЯ НА БРЕМЕННОСТТА, А 
ПРИ R(-) ОТРИЦАТЕЛНИТЕ КРЪВНИ ГРУ-
ПИ ТРИКРАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕРХА 
АНТИТЕЛА. УЗ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО 
НЗОК ПОЕМА, СА ДВЕ – ПРИ РЕГИСТРА-
ЦИЯ НА БРЕМЕННОСТТА И В 28-32-РА 
ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА. ЗАПИСИ НА 
БЕБЕТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА НА 
НЗОК. 

Какви допълнителни изследвания е 
добре да се направят и в какъв срок от бре-
менността?
Допълните изследвания зависят от конкрет-
ната пациентка и се правят без определено 
правило, по усмотрение на наблюдаващия 
специалист.

Какво означава фетална морфология? И 
кога се правят скринингите?
Феталната морфология означава детайлно 
и подробно изследване на плода за анато-
мични (видими) малформации (нарушения) 
в устройството и функционирането на пове-
чето вътрешни органи и структури. Както и 
изследване на феталното майчино кръво-
обращение, което е предпоставка за нор-
малния растеж и функциониране на плода 
в матката.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКРИНИГИ СА ДВА: 
БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ (БХС) В 11-
13+6  ГЕСТАЦИОННИ СЕДМИЦИ, ОПРЕ-
ДЕЛЯЩ РИСКА ОТ РАЗВИТИЕТО НА НЯ-
КОИ ГОЛЕМИ ХРОМОЗОМНИ СИНДРОМИ 
(СИНДРОМ НА ДАУН), И ФЕТАЛНА МОР-
ФОЛОГИЯ МЕЖДУ 19-23-А ГЕСТАЦИОН-
НИ СЕДМИЦИ.
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Какво е характерно за всеки 
триместър на бременност-
та? Какво означава геста-
ционна седмица? Кога гово-
рим за преждевременна и 
кога за пресрочена бремен-
ност? Все важни въпроси, 
чиито отговори научаваме 
от д-р Боряна Лазарова и 
д-р Мажена Риш-Панова.

През какви етапи преминава бременността? 
Бременността се подразделя на 3 етапа или пе-
риода, а именно:
I-ви етап или първи триместър – до 12+0 геста-
ционни седмици (г.с.) на бременността, включващ  
I, II и III лунарен месец;

ЕТАПИТЕ НА 
БРЕМЕННОСТТА

Д-Р БОРЯНА ЛАЗАРОВА, 
Д-Р МАЖЕНА РИШ-ПАНОВА Първа САГБАЛ „Света София" 

БРЕМЕННОСТ
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II-ри етап или втори триместър – от 13+0 г.с. 
до 24+0 г.с. на бременността, включващ IV, 
V, VI лунарен месец;
III-ти етап или трети триместър – от 24 г.с. 
до края на бременността, включващ VII, VIII, 
IX лунарен месец.

Каква е нормалната продължителност 
на бременността?
Средната продължителност на една бре-
менност е 280 дни или 40 г.с., считано от 
първия ден на последната редовна мен-
струация (ПРМ). Практиката показва, че при 
около 40% от жените, ражданията стават в 
интервала 280 +/- 5 дни и при 2/3 в интерва-
ла 280 +/-10 дни.

Какво означава гестационна седмица? 
Как, всъщност, се броят седмиците на бре-
менността?
По време на бременността седмиците се 
наричат гестационни, а акушерските месеци 
– лунарни. Една гестационна седмица трае 
7 дни, а един лунарен месец се състои от 4 
седмици или от 28 дни. Гестационните сед-
мици започват да се броят от първия ден на 
ПРМ.  

Кога говорим за преждевременна и 
кога за пресрочена бременност?
Преждевременна или предтерминна бре-
менност е тази, при която раждането на-
стъпва преди 37 г.с. от датата на ПРМ, съот-

Първа САГБАЛ „Света София" 
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ветно при износване на плода по-малко от 
259 дни. Това означава раждане на живо но-
вородено, преди то да е достигнало зрялост 
на своите органи и системи.
Пресрочена или преносена бременност се 
дефинира като срок на бременност, про-
дължаваща повече от 42 г.с. – повече от 294 
дни от ПРМ или повече от 14 дни след дата-
та на определения термин.). Тя завършва с 
раждане на новородено с признаци на пре-
носеност. Съществува и пролонгирана, фи-
зиологично удължена бременност, която 
завършва с раждане на дете без признаци 
на преносеност.
При бременност, продължаваща повече от 
41 г.с. (или повече от 7 дни след очаквания 
термин) и липса на признаци за раждане, 
бременната подлежи на хоспитализация 
във връзка с необходимостта от активно на-
блюдение в интерес на майката и плода. 

ПЪРВИ ТРИМЕСТЪР: 
КАКВО СЕ СЛУЧВА С МАЙКАТА И БЕБЕТО
Този етап започва с оплождането на зряла-
та яйцеклетка от сперматозоида в маточна-
та тръба и образуването на зигота, носеща 
генетичния материал от двамата родители. 
Зиготата претърпява серия от деления и об-
разуване на клетки, наречени бластомери. 
По-късно тези бластомери започват да секре-
тират течност и оформят мехурче, изпълне-
но с течност, нар. бластоцист. Около 5-а г.с. 
бластоцистът попада в маточната кухина, 
„внедрява“ се в нея, процесът се нарича ни-
дация. От този момент нататък продуктът на 
зачатие се нарича ембрион и започва ем-
брионалният период на развитие. Той трае 
до 10 г.с. , т.е. 10 седмици от деня на ПРМ. 
Формират се всички органи и системи. В 6-а 
г.с. ембриончето е с дължина около 4-5 мм, 
налице е сърдечна дейност, която може да 
бъде декларирана с УЗ-изследване. Горните 
и долните крайници започват да се развиват. 

През 8-а г.с. ембрионът е дълъг около 22 до 
24 мм. Главата е доста по-голяма от тялото, 
по краищата на ръцете и краката започват да 
се образуват пръсти. Оформят се ушите. 
След 10 г.с. започва феталният период , кой-
то продължава до раждането. Ембрионът 
вече се нарича плод. Дължината му достига  
почти 4 см. Настъпва растеж и узряване на 
органите, формирани през ембрионалния 
период. В края на 12-та г.с., дължината теме 
на главичка/таз е вече  7-9 см. Пръстите на 
ръцете и краката са оформени и по тях има 
нокти. Появяват се зачатъци на коса. Външ-
ните гениталии показват белези за мъжки 
или женски пол. Извършва се биохимичен 
скрининг за вродени аномалии на плода и 
се оценява риска от синдром на Даун и дру-
ги хромозомни заболявания. Плацентата на 
плода е образувана. 
Промените в организма на бременната са 
значителни. През първата половина от бре-
менността се появяват: умора, сънливост, 
често гадене и повръщане. Като причини 
се смятат хормоналните промени и най-ве-
че покачващите се стойности на бета-ЧХГ. 
Настъпват промени в апетита (огромно же-
лание към някои храни) и в настроението, 
често уриниране, главоболие. Венците се 
разрастват, стават отточни и по-лесно рани-
ми. Мускулният тонус на хранопровода при 
преминаването през диафрагмата намалява. 
Това причинява рефлукс на стомашно съдър-
жимо и обяснява киселините при бременни. 
Забавя се изпразването на червата, което 
води до запек. Под влияние на естрогени и 
прогестерон в първите месеци матката за-
почва да увеличава размерите и дебелината 
си, увеличава се вагиналният секрет. Гърди-
те стават  напрегнати и болезнени, понякога 
се наблюдава и сърбеж. След втория месец 
гърдите нарастват по размер, зърната се уго-
лемяват и пигментират. В първия триместър 
под влияние на естрогените и прогестерона 
намалява нивото на глюкоза на гладно.

БРЕМЕННОСТ
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ВТОРИ ТРИМЕСТЪР: 
КАКВО СЕ СЛУЧВА С МАЙКАТА И БЕБЕТО
Повечето бъдещи майки намират протича-
нето на втория етап на бременността за по-
лек от първия. Към края на 16-а г.с. плодът 
е с дължина около 12 см и тежи към 110 г, 
започва да отделя урина.  Външните генита-
лии вече са добре оформени и със сигурност 
може да бъде потвърден пола на бебето.
В пети лунарен месец или 20-а г.с. плодът 
вече тежи около 300 г и майката започва да 
усеща първите му движения. По главата на 
бебето се образува повече коса. В интерва-
ла 19-22-ра г.с. се извършва обстоен ултраз-
вуков преглед за оглед на органите на пло-
да, т.нар. фетална морфолофия. Към края на 
24-а г.с. теглото на плода е вече около 640 г, 
започват да се различават мигли и вежди и 
да се натрупва подкожна мазнина. Симпто-
мите на гадене, повръщане и умора посте-
пенно отшумяват. С нарастването на матката 
се появяват болки в гърба, корема, слабини-
те, бедрата. Коремът нараства значително. 
Кожата на корема по средната линия се 
пигментира в кафеникаво-черен цвят, т.нар. 
Linea nigra. Появяват се пигментни петна по 
лицето и шията. Окосмяването по тялото 
се засилва. Образуват се розово-виолетови 
стрии по кожата на корема, гърдите, бедра-
та. Във втората половина на бременността 
настъпва най-силно покачване на теглото. 
Промяната в метаболизма води до повиша-
ване на глюкозата на гладно. Потребностите 
на организма от желязо нарастват значител-
но и запасите му бързо се изчерпват. 

ТРЕТИ ТРИМЕСТЪР: 
КАКВО СЕ СЛУЧВА С МАЙКАТА И БЕБЕТО
Третият триместър включва последните 3 
месеца на бременността. През този пери-
од плодът нараства най-много. В края на 

28-а г.с. теглото достига до 1100 г. Мем-
браните, които покриват очите на плода, 
изчезват и той започва да вижда, както и 
да чува звуци.  Движението на крачетата 
става доста енергично. Между 28-а г.с. 
и 32-ра г.с. теглото е около 1700 г. През 
IX лунарен месец плодът вече тежи око-
ло 2500 г. Засилва се отлагането на под-
кожна мазнина и тялото се закръгля. Към 
34-а г.с., 35-а г.с. е достигната белодробна 
зрялост. Плодът заема позиция за ражда-
не. Към 40-а г.с. от последната редовна 
менструация се достига до термин. Пло-
дът вече е напълно развит и тежи около 
3000-3500 г, а дължината му обикновено 
е около 50 см. Бебето е напълно готово за 
извънутробен живот.  
В третия триместър тялото на майката пре-
търпява нови промени. Бързото нарастване 
на матката води до избутване на органите в 
коремната кухина (стомах, диафрагма и т.н.) 
към горната част на тялото, което провокира 
появата на киселини и чувство за недостиг 
на въздух. С притискането на кръвоносните 
съдове се появяват отоци по долните край-
ници и глезените. Венозните кръвоносни съ-
дове се разширяват. Появяват се варикозни 
разширения по външните полови органи, 
често и хемороиди. 2-3 седмици преди тер-
мина, маточната шийка променя посоката 
си, центрира се, размеква се и се скъсява. 
Предлежащата част на плода се спуска във 
входа на таза и води до натиск на пикочния 
мехур и чести позиви за уриниране. Изчез-
ват оплакванията от киселини и тежест в 
гърдите. Бременната чувства облекчение. 
Появяват се и зачестяват т. нар. подготвител-
ни Бракстън-Хикс контракции. С приближа-
ването на термина постепенно контракци-
ите зачестяват, стават болезнени, на равен 
интервал от време и с по-голяма продължи-
телност, за разлика от Бракстън-Хикс кон-
тракциите. Настъпва времето за подготовка 
за раждане.
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Д-Р ИВАН 
СИГРИДОВ

специалист по фетална морфология и 
проследяване на рискови бременности

При някои жени бременността протича по-леко, при други – 
по-тежко. И в двата случая е важно професионалното просле-
дяване на състоянието на жената. И все пак, коя бременност се 
приема за рискова, какви са най-честите проблеми и за какво 
да внимаваме… За да отговорим на тези въпроси, потърсихме 
един от най-добрите и най-любимите на всички бъдещи майки 
специалисти – д-р Иван Сигридов, благодарение на който не 
една и две рискови бременности са стигнали до успешен край.

РИСКОВА БРЕМЕННОСТ

БРЕМЕННОСТ
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Коя бременност се определя като риско-
ва?
Няма унифицирано определение на поня-
тието „рискова бременност“, тъй като то 
съдържа освен медицинска и социално-кул-
турна компонента. Ето например в Индия 
рискова е бременността с бебе от женски 
пол. Рискът идва от това, че вероятността 
да бъде прекъсната такава бременност и да 
не се реализира е много голям… Всяка бре-
менност е ценна сама по себе си и трябва по 
презумпция да се приема за рискова, дока-
то това предположение не се отхвърли ар-
гументирано в хода на протичането й. Това 
става чрез адекватен 
набор от изследвания и 
наблюдения. За пример 
ще дам съвременния 
скрининг за синдром 
на Даун, който от за-
дължителен за риско-
вите групи се превър-
на в задължителен за 
всички бременни. ЕТО 
ЗАЩО НА ВСЯКА БРЕ-
МЕННА СЕ ВМЕНЯВА 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЕ 
ПРОСЛЕДИ В ЖЕНСКА 
КОНСУЛТАЦИЯ И ДА 
РОДИ В БОЛНИЧНО 
ЗАВЕДЕНИЕ. 
През последните три 
години според статис-
тиките за нашата дър-
жава близо половината 
от бременните са се 
озовали в реанимация 
в деня на раждането си 
и половината от ново-
родените са били обект 
на интензивни меди-
цински грижи. Ето защо 

PROTEINS, COLLAGENS, OMEGA-3, PROBIOTICS, ENZYMES, VITAMINS, MINERALS, ANTIOXIDANTS

BRANDS1# in the natural products industry

Nutritional 
Supplements 

for Kids

Protein for Life

Empowering
Extraordinary 

Health

The Purest Fish 
Oil on Our Planet

Supplements 
for Your Skin

The Highest 
Standard for Health

може да приемем, че 50% от бременностите 
са били рискови и за двете страни – и за бе-
бето, и за майката. 

Рисковата бременност болест ли е?
Ако я сравняваме с болест, то тя е от леките 
и краткотрайни, но не смятам, че това опре-
деление й приляга. Все пак болестите оста-
вят негативен отпечатък в тялото ни, много 
често и завинаги, докато раждането на живо 
и здраво дете по-скоро ни променя към 
по-добро, дава ни увереност както в собст-
вените сили, така и в цялостната система за 
обгрижване.
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Кои могат да бъдат причините за една 
рискова бременност?
СПИСЪКЪТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЛЪГ И 
ОБНОВЯВАЩ СЕ. НЯМА КАК ДА ГО РАЗ-
ГЛЕДАМ ОБСТОЙНО. АЗ БИХ ГИ ПОДРЕ-
ДИЛ КАТО ПРЕДВИДИМИ ПРИЧИНИ, КА-
КВИТО СА НАПРИМЕР БРЕМЕННОСТИТЕ 
С ПРИДРУЖАВАЩИ ХРОНИЧНИ ЗАБО-
ЛЯВАНИЯ, И НЕПРЕДВИДИМИ, КАКВИТО 
СА НАПРИМЕР ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ 
ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ ИЛИ ИНТОК-
СИКАЦИИТЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ, КОИТО 
ЗАСЯГАТ БЕБЕТО. 
Докато правилното менажиране на първите 
е мерило за качеството на локалното здра-
веопазване, то предвиждането на вторите 
и минимализирането на негативния ефект 
върху поколението ни, например спирането 
на нови болести като аутизма, е общ дълг на 
прогресивните общества и лекарите визи-
онери. Продуктът на това партньорство ще 
постави фундамента на едно по-здраво бъ-
дещо поколение. 

По-специални ли са грижите тогава за 
бременната жена?
ГРИЖИТЕ НЕ Е НУЖНО ДА СА ПО-СПЕ-
ЦИАЛНИ, НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ 
ИЗВЪРШВАТ ОТ ОПИТЕН ЗА КОНКРЕТ-
НИЯ ПРОБЛЕМ СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ГРУПА 
СПЕЦИАЛИСТИ. 
Отмина времето на пенкилерите. Днес спе-
циалистите по патологична бременност от-
стъпват мястото си на добре сътрудничащи се 
помежду си тесни специалисти като напри-
мер детски кардиолози, хирурзи, генетици и 
т.н., които не е нужно да работят физически 
рамо до рамо. Така от всяка диагноза се пре-
махват съмненията, лечението е по-точно и 
води до успешен завършек на бременността. 

За какво трябва да внимава бременната 
жена в този случай?
Трябва да е внимателна в спазването на точ-
ната последователност от съвети и предпи-
сания. Биохимичните процеси в тялото про-
тичат в стриктен ред и са взаимно зависими. 
Образно казано, все едно чакаме на спир-
ката на градския транспорт, през която пре-
минават рейсове с различни номера. За да 
достигнем до желаната дестинация, трябва 
да се качим на конкретен номер рейс, в кон-
кретния час и минута, като често има и пре-
качвания. 

Има ли данни колко от рисковите бре-
менности завършват успешно?
Такъв тип статистика в България, и не само 
у нас, е трудно да се води прецизно, за да 
я цитирам. По мое наблюдение от 400 бре-
менности, неуспешните са от една до три, 
като говоря от 400 високорискови бремен-
ности. Парадоксът тук е, че правилно диаг-
ностицираните и третирани високорискови 
бременности са източник на по-голям брой 
успешни раждания за сметка на неглижи-
раните нискорискови. Ето защо смятам, че 
е редно да се подхожда с един аршин, т.е. 
всички да имат достъп до еквивалентни ди-
агностични и лечебни процедури.

Как ще успокоите жените, които имат 
проблеми през 9-те месеца?
СЪХРАНЕТЕ ПСИХИКАТА СИ И УВЕРЕ-
НОСТТА В СОБСТВЕНИТЕ СИ ВЪЗМОЖ-
НОСТИ! ДРУГОТО ОСТАВЕТЕ НА НАС, 
ДОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, И НЕ ЗА-
БРАВЯЙТЕ ДА НИ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИ-
ЧИНАТА ЗА НАШЕТО ОБЩО ПОЗНАНСТВО 
– ВАШЕТО ЗДРАВО БЕБЕ.   

БРЕМЕННОСТ
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КИЛОГРАМИ И ХРАНЕНЕ 

ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР 
МАРКОВ

д.м., началник отделение по aкушерство, обща и 
онкологична гинекология, тазова хирургия, 
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, СофияБРЕМЕННОСТ

Около 40% от жените в репродуктивна възраст в България са 
или с поднормено тeгло, или със свръхтегло и затлъстяване. 
Това означава, че почти всяка втора жена, с която се разми-
наваме по улицата, има отклонения от нормите за Индекс на 
телесна маса (ИТМ). В този контекст проблемът с килограмите 
засяга и бъдещите майки – желателно е всяка жена да следи 
теглото си през бременността. На какво да обърнем внима-
ние през 9-те месеца по отношение на килограмите и хране-
нето? По темата разговаряме с доц. Марков.
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Трябва ли бременната жена да следи те-
глото си?
През бременността се случват значителни 
промени в организма, които засягат цялата 
физиология на жената. Редовното проследя-
ване на теглото се явява особено значим по-
казател, с който се мониторира нормалното 
протичане на бременността, съответно и от-
клоненията му. Така че краткият отговор на 
въпроса е – да, всяка бременна жена трябва 
да следи теглото си, за да може адекватно 
да информира медицинските специалисти, 
които са ангажирани с проследяването на 
нейната бременност. Трябва да се отбележи 
и фактът, че не всички бременни жени са из-
цяло откровени за промените в телесното си 
тегло.

Колко е нормалното да наддаде на кило-
грами бременната жена?
Съществуват различни номограми за това 
кое е нормалното наддаване на телесната 
маса по време на бременност. Тези разли-
ки се основават на популационната група, 
расовата принадлежност, изходната стой-
ност на ИТМ, придружаващите заболявания 
(напр. диабет и затлъстяване) и т.н. Това, 
което е важно да се знае, е, че е препоръ-
чително при една жена с нормално изходно 
тегло преди забременяването и без придру-
жаващи заболявания покачването на телес-
ната маса за цялата бременност да бъде в 
порядъка на 10-12 кг. Въпреки че на пръв 
поглед тази стойност изглежда прекалено 
ниска, на практика се потвърждава, че тако-
ва наддаване на теглото през бременност-
та е абсолютно достатъчно и е свързано с 
по-нисък риск от настъпване на различни 
усложнения.

Има ли рискове от свръхнаддаване или от 
ниско наддаване?
През бременността се случват значителни 
промени във функционирането на всички 

органи и системи на жената. Съществено се 
засягат метаболизмът, ендокринната систе-
ма и физиологията на гастро-интестиналния 
тракт. Това са предпоставките, които имат 
решаващо влияние върху промените в хра-
нителния режим на бременната жена, като 
се започне от гадене и повръщане, харак-
терни предимно за първия триместър, изме-
нения в апетита, метеоризъм, гастро-езофа-
геален рефлукс, констипация и т.н. Ето 
защо рискът от отклонения в наддаването 
на телесна маса е сравнително висок, като 
по-често това се случва в посока на свръх-
наддаване. Всички тези промени, за които 
говорим, често се съчетават с ниска осведо-
меност и занижен самоконтрол на бремен-
ната жена. Така се стига до неконтролиран 
или свръхприем на определени храни, как-
то и до рестриктивен режим на хранене – с 
превес на едни и същи храни, за сметка на 
други. Този проблем не е лесен за решаване 
и изисква усилия от страна на медицинските 
специалисти, но най-вече усилия и мотива-
ция от страна на самите бременни.

Как да се храни бъдещата майка? Трябва 
ли да яде като за двама?
Мисля, че в нашето съвремие на всички би 
трябвало да е ясно, че „яденето за двама” е 
афоризъм, който принадлежи на миналото. 
Разбира се, че има промени в хранителния 
режим на бременната жена – с повишени 
изисквания към прием на определени хра-
нителни вещества и микроелементи. Съ-
ществуват подробни проучвания и детайлни 
таблици с номограми за всички елементи на 
хранителния прием през различните етапи 
на бременността. „Яденето за двама” е едно 
грубо опростяване на тези промени и служи 
за извинение на бременните да преминат 
към неконтролируем прием на предимно 
вредни храни, което не бива да се допуска. 
Този феномен води до своите последици и 
усложнения, както за самата бременност, 
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така понякога и за живота на жената след 
бременността, в дългосрочен план. 
В общи линии, една бъдеща майка трябва 
да се храни разнообразно и пълноценно, с 
представители на всички хранителни групи 
– белтъци, мазнини и въглехидрати, вита-
мини и минерали. Добре е да се огранича-
ва консумацията на сладки и тестени изде-
лия. Приемът на течности обикновено също 

е повишен, но не трябва да се подценяват 
рискът от свръхнатоварване на отделителна-
та система, както и оточният синдром през 
късните етапи на бременността.

И все пак, кои храни да присъстват в ме-
нюто и кои да изключим?
Няма категорични забрани за прием на оп-
ределени храни през бременността. Бре-
менни жени има по целия свят и те се хранят 
с изключително разнообразни хранителни 
продукти в зависимост от сезонността, мес-
тоположението и особеностите на регио-
налната кулинария. Желателно е да няма 
крайности в хранителния режим, например 
свръхограничения на определени храни, за 
сметка на други. Колкото е по-разнообразен 
хранителният режим, толкова е по-лесно за 
организма на бременната жена да си наба-
ви точно тези вещества, които са му необ-
ходими за протичането на бременността. 
Съответно и толкова по-ниска е нуждата от 
суплементиране на хранителния прием с 
добавки. 
Храните, за които трябва да внимава бре-
менната жена, са тези, които биха могли 
да бъдат с нарушена годност, „развалени” 
храни, а също и тези храни, които натовар-
ват значително физиологията на стомаш-
но-чревния тракт – пържени, прекалено пи-
кантни, газообразуващи, трудносмилаеми 
храни.

Как да ограничим апетита? Допустима ли 
е диета?
Апетитът на бременните жени се променя, 
като в повечето случаи е повишен. Това чес-
то пъти води до свръхприем на храна и осо-
бено до изместване на хранителния режим 
в посока към прием на ограничена група 
храни. Този феномен се наслагва към ме-
таболитните промени през бременността, 
най-вече към промените във въглехидрат-
ната обмяна. Гестационният диабет, напри-

Кафето по време на бременност е тол-
кова вредно, колкото и в извънбремен-
но състояние. Няма доказателства, че 
умереният прием на кафе води до не-
гативни последици в протичането на 
бременността или развитието на плода. 
Прекалената консумация на тонизиращи 
напитки при всички хора, вкл. и при бре-
менните жени, може да доведе до раз-
стройства във функционирането на нерв-
ната система, нарушения в циркадния 
ритъм, вторични промени в хранителния 
режим и да се стигне до отклонения от 
нормалното протичане на бременността. 
Така че и тук важи латинската сентенция 
„Дозата прави отровата”.

ВРЕДНО ЛИ Е КАФЕТО 
ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ?

БРЕМЕННОСТ
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мер, е усложнение на бременността, което 
засяга не само организма на бременната 
жена, но се отразява и на феталното раз-
витие. Може да се стигне до отклонение в 
узряването на плода, анатомични отклоне-
ния и дори малформации на бебето. Това е 
доста силен аргумент, с който медицинските 
специалисти си служат, за да „вразумяват” 
тези бременни жени, които си признават, 
че за тях няма значение какви храни кон-
сумират и колко ще се увеличи теглото им. 
Когато стане ясно, че тези промени крият 
рискове не само за тяхното тяло, но и за раз-
витието на тяхното бебе, тогава бременните 
жени значително по-лесно се съгласяват с 
хранителните препоръки, включително и с 
провеждането на диетични режими, ако са 
необходими. Диетата по време на бремен-
ност не само, че е допустима, но на практика 
доста често се налага да се провежда.

С какво се обясняват променливите вку-
сове към храните през бременността? Има 
жени, които споделят, че имат желание да 
схрускат лед или да опитат тебешир – това 
нормално ли е?
Наблюдават се значителни промени във 
вкусовите нагласи по време на бременност. 
Много често се търсят и се консумират хра-
ни, които в извънбременно състояние са 
били изключени от хранителния прием. 
Няма категорично или просто обяснение 
на това явление... Както се появява неудър-
жимо привличане към някои храни (напри-
мер ягоди през зимата), така и обратното 
– храни, които преди са били консумирани 
редовно, по време на бременност предиз-
викват отвращение, гадене и т.н. Това се 
приема като част от „нормалните” промени 
във вкусовите възприятия при бременните 
жени. Разбира се, отново следва да се под-
чертае, че изпадането в крайности е вредно. 
Не е добре да се опитва тебешир, порцелан, 
теракот, стомана и т.н.
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Гаденето и повръщането са едни 
от най-досадните и почти неиз-
бежни проблеми по време на 
бременността. Характерни са 
най-вече за първите три месеца, 
като пикът обичайно е в 9-тата 
седмица, много рядко продъл-
жават след 14-тата седмица. За 
щастие тези оплаквания се по-
влияват ефикасно и без никакви 
странични ефекти с помощта на 
хомеопатична терапия. Как да си 
помогнем, попитахме д-р Райна 
Томова, специалист по вътреш-
ни болести и сертифициран кли-
ничен хомеопат.

ГАДЕНЕ И 
ПОВРЪЩАНЕ 
В ПЪРВИЯ 
ТРИМЕСТЪР. 
КАК ДА СИ 
ПОМОГНЕМ С 
ХОМЕОПАТИЯ?

Всички бременни жени ли страдат от гаде-
не и повръщане?
Според различни проучвания проблемът за-
сяга между 65% и 85% от бременните жени, 

като 80% от засегнатите имат гадене не само 
сутрин, но и през целия ден. Обичайно тези 
изяви не застрашават бременността, но мо-
гат значително да влошат качеството на жи-

Д-Р РАЙНА 
ТОМОВА

специалист по вътрешни болести, 
клинична хомеопатия и нутриционистикаБРЕМЕННОСТ
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вот на бременната жена. Статистиката сочи, 
че 35% от жените не могат да продължат да 
работят заради тези оплаквания, а 25% се 
чувстват толкова зле, че не могат да изпъл-
няват и елементарни домашни задължения. 

Наистина ли хомеопатията може да повли-
яе благоприятно тези два проблема?
Да, за щастие всички тези оплаквания се по-
влияват ефикасно и без никакви странични 
ефекти с помощта на хомеопатична тера-
пия. Тук трябва да направим уговорката, че 
макар и рядко, се развиват тежки форми на 
повръщане, които задължително изискват 
болнично лечение и при които хомеопатия-
та може да има само допълваща роля. 

Как да се ориентираме, че става въпрос за 
подобна тежка форма? 
Има няколко основни критерия – повръща-
не повече от 5 пъти на ден, загуба на тегло 
с повече от 5%, нарушено съотношение на 
микроелементите в кръвта (т.е. наличие на 
електролитен дисбаланс).

Какви съвети бихте дали на бременните 
жени, страдащи от гадене и повръщане? 
Как точно да си помогнем с хомеопатия?
Още при първите признаци е препоръчи-
телно да се започне лечение с два хомеопа-
тични продукта. Първият от тях е Luteinum 
15CH. През 2009 г. едно френско специали-
зирано издание за акушерство („Les dossiers 
de l’obst˜trique”) публикува проучване с 
участието на 128 бременни жени, които 
имат гадене и повръщане в първите три 
месеца на бременността и на които е пред-
писан Luteinum 15CH. Резултатите от проуч-
ването показват, че при 73% от тях се наблю-
дава силно намаляване до пълно изчезване 
на симптомите. Клиничният опит сочи, че 
ефектът е още по-добър, когато към този 
хомеопатичен препарат се добави Sepia 
officinalis 15CH. И от двата медикамента се 

приемат по 5 гранули 1 до 2 пъти дневно.
Ако включването на тези два медикамента 
се окаже недостатъчно, към тях може да се 
добави и някой от следните хомеопатични 
продукти:
Colchicum automnale 9CH. Предпочита се, 
когато жената има желание за най-различни 
храни, но техният вид и мирис предизвикват 
гадене и прилошаване.
Nux vomica 9CH. Подходящ е, когато гадене-
то (по правило най-силно сутрин) се облек-
чава след повръщане. Езикът е обложен, а 
стомахът е много чувствителен към натиск. 
Често жената усеща кисел или метален вкус 
в устата си, а оригванията и киселините до-
пълват картината на нейните оплаквания.
Tabacum 9СН. Предписва се, когато гаденето 
е съпроводено с пребледняване, световър-
теж, студена пот и прилошаване. При пъту-
ване и при затопляне, оплакванията се вло-
шават. Бременната се чувства облекчена, 
когато е на свеж въздух или когато поеме 
нещо кисело (кисела ябълка, оцет).
Cocculus indicus 9СН. Подходящ е, когато 
на бременната жена й се гади не само при 
вида и миризмата на храната, но и при са-
мата мисъл за нея. Тя често се оплаква и от 
световъртеж, метален вкус в устата, запек. 
Ipeca 9CH. Препоръчителен е в случаите, 
при които повръщането не води до облек-
чаване на гаденето. Езикът не е обложен, но 
има повишено слюноотделяне, а понякога и 
усещане за сладникав вкус в устата.
Гореизброените медикаменти се приемат 
между 3 и 6 пъти дневно по 5 гранули, като 
принципът е колкото по-изразени са оплак-
ванията, толкова по-чест да е приемът на 
съответния медикамент или медикаменти. 
От полза могат да бъдат и фракционирано-
то хранене (т.е. често хранене с малки пор-
ции), както и масажирането на акупресурна 
точка Р6, намираща се във вдлъбнатината 
на предмишницата, на 2-3 пръста над кит-
ката.  
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Всички сме изправени пред тежка ситуация, провокирана от коронавирус пан-
демията. Нужно е да сме дисциплинирани, да спазваме определени правила 
повече отвсякога и да вярваме, че най-хубавото предстои. За вас това важи 
с двойна сила. Защото носите най-ценното в себе си – един нов живот! И е 
ваша отговорността да се погрижете по най-добрия начин както за него, така 
и за себе си. 
Какво трябва да знаете за коронавируса и бременността, как да се погрижите 
за здравето си, как да се преборите със страховете си? 
Срещайки се с много специалисти, успяхме да обобщим най-важното, кое-
то бъдещите майки трябва да знаят по темата.

БРЕМЕННА 
ПО ВРЕМЕ 
НА КОРОНАВИРУС

БРЕМЕННОСТ
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ЗАПОМНЕТЕ!

• До 12-та гестационна седмица бремен-
ността може да протече със субфебрилитет 
– температура до 37.5°C. Ако нямате други 
оплаквания, тази температура не е проблем.
• Ако сте бременна преди 34-та гестационна 
седмица и се чувствате добре, желателно е 
да не посещавате Женска консултация из-
лишно, а само по график.
• Ако сте бременна след гестационна34-та 
седмица, поддържайте периодичен контакт 
с лечебното заведение, в което ще раждате 
или с личния си лекар.
• Ако имате каквито и да е оплаквания или 
въпроси, или е нужно извършване на спе-
цифични изследвания в определен срок – 
свържете се по телефон с наблюдаващия ви 
лекар или лечебното заведение, за да полу-
чите нужните указания какво да правите. 

ЕЖЕДНЕВНИ ПРЕПОРЪКИ

Няма как вече да не сте ги чули, но нека ги 
повторим и най-важното – да ги изпълнява-
ме:
• Редовно мийте ръцете си с топла вода и 
сапун.
• Избягвайте да пипате лицето си – уста, нос, 
очи.
• Спазвайте нужната дистанция между вас и 
другите хора – около 2 метра.
• При кашляне и кихане използвайте кър-
пичка, която после веднага изхвърлете.
• Проветрявайте редовно стаята, в която сте.
• Дезинфекцирайте ключовете на лампите, 
дръжките на вратите.
• Избягвайте затворените пространства, в 
които има повече хора. 
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• Спазвайте стриктно предписанията на ле-
карите. 
• Ако някой от семейството е в карантина 
или провежда лечение за коронавирус – 
отново се обадете на своя лекар. Той най-
добре ще прецени ситуацията и ще ви даде 
нужните професионални съвети. 

ПСИХИКАТА СЪЩО ИЗИСКВА ГРИЖИ

Да, може би е трудно предвид ситуацията 
да бъдем спокойни. Но както се грижим за 
физическото си здраве, така трябва да се по-
грижим и за психическото:
• Избягвайте негативните емоции. Със си-
гурност не са ви от полза точно в този мо-
мент. Съсредоточете се върху всичко хубаво, 
което тепърва ви предстои.
• Не се страхувайте! Със сигурност точно в 
този момент може да победите страховете 
с мисли за предстоящето събитие – предста-
вяйте си вашето бебе, как ще го прегръщате 
и целувате, как ще му покажете цветята и 
птиците...
• Слушайте приятна музика, гледайте ро-
мантични филми, четете хубави книги.
• Научете се да релаксирате. Така ще успоко-
ите мисълта и ще се почувствате заредена. 
• Вярвайте в доброто! Пазете се и бъдете 
здрави – вие и животът във вас.

ИМУНИТЕТЪТ Е ВАЖЕН

По принцип бременните често са с понижен 
имунитет в резултат на „особеното“ състоя-
ние. Грижете се за защитните сили на орга-
низма, защото те стопират болестите:
• След консултация с наблюдаващия ви ги-
неколог пийте нужните витамини или иму-
номодулатори.
• Хранете се здравословно – повече плодо-
ве и зеленчуци, които не забравяйте да из-
мивате щателно.
• Пийте топла вода, топъл чай.
• Практикувате някой щадящ спорт – напри-
мер йога за бременни,  може би онлайн.
• Наспивайте се добре. 

ИМАТЕ НАСТИНКА, 
БОЛИ ВИ ГЪРЛОТО?

Ето какво може да направите:
• Консултирайте се с вашия лекар по теле-
фона, Viber, както ви е удобно.
• Може да ползвате парацетамол, подходя-
щи са и по-голямата част от препаратите за 
гърло (за втечняване на секрет). Подходящи 
са и инхалациите с физиологичен разтвор. 

СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС?

Опитайте се да запазите спокойствие. Ако 
имате съмнения за себе си за коронавирус:
• Не излизайте от дома си. Ще се справите! 
По телефона уведомете лекуващия лекар 
или лечебното заведение, в което се наблю-
давате.
• Лекарите ще преценят дали е нужно да на-
правите тест, какво ще бъде лечението, как-
ви медикаменти да вземате и какви стъпки 
да предприемете. 

БРЕМЕННОСТ



25zdravodete.bg



26 zdravodete.bg

ПЕТЯ 
АНДРЕЕВА психолог и семеен консултант

БРЕМЕННОСТ

Бременността и раждането и емоциите, които ги съпътстват, са винаги лично и 
различно преживяване. Деветте месеца могат да бъдат емоционално стресов 
период, свързан с противоречиви чувства, с много промени и изпитания. На-
чинът, по който се изпитват и изразяват емоциите, може да има решаваща роля 
за усещането за смисъл на бременната жена и пряко да влияе на протичането 
на бременността. Повече по темата за бременността и емоциите и отговор на 
няколко важни въпроса потърсихме от Петя Андреева, психолог и семеен кон-
султант.

БРЕМЕННОСТ И ЕМОЦИИ
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БРЕМЕННОСТ И ЕМОЦИИ

Защо бременните жени стават силно 
емоционални?
Факторите, които влияят върху емоционал-
ността на бременните жени, са различни. 
НЯКОИ ОТ ТЯХ СА СВЪРЗАНИ С ФИЗИО-
ЛОГИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЯЛОТО И ХОР-
МОНИТЕ, А ДРУГИ – С „ТЕЖЕСТТА” НА 
ЦЕЛИЯ ПРЕДИШЕН ОПИТ НА ЖЕНАТА. 
От огромно значение е в какъв контекст се 
случва бременността, на какъв етап от живо-
та си се намира жената, в какви отношения 
е обвързана, планирана и желана ли е тази 
бременност, какви са очакванията за пред-
стоящите промени. Всичко онова, което е 
било значимо до този момент за жемата, не 
изчезва, то продължава да въздейства върху 
настоящата действителност.

По някакъв начин емоциите влияят ли се 
от етапа на бременността, в който се нами-
ра жената?
Дори бременността да е планирана и очак-
вана, когато тя се потвърди, започва период 
на адаптация, период, през който бъдещата 
майка трябва да осъзнае новата реалност и 
да се адаптира към нея. Този период може 
да продължи няколко месеца, през които 
ще възникват въпроси и не винаги ще има 
отговори за тях. 
КОГАТО ПРИЕМЕ РЕАЛНОСТТА, ЖЕНАТА 
ЗНАЧИТЕЛНО СЕ УСПОКОЯВА И УСЕЩА 
ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ, НОРМАЛИЗИРА 
ЕМОЦИОНАЛНИЯ СИ ТОНУС И ФИЗИЧЕ-
СКАТА СИ АКТИВНОСТ. 
А към края на бременността вече се чуват 
гласовете на умората и на страховете, на не-
търпеливото очакване и всички предстоящи 
вълнения, свързани с раждането и появата 
на бебето. 

Кои са водещите емоции през 9-те месеца?
Популярно е съвременното схващане, че 

бременната жена сякаш е длъжна да бъде 
щастлива, но реалността не е толкова ед-
нозначна. Ръка за ръка вървят противоречи-
ви преживявания на страх и радост, безпо-
койство и вълнуващо очакване. Много жени 
стават раздразнителни и се разстройват лес-
но. Възможно е да преживяват загубата на 
предишния си начин на живот и на контрола 
върху тялото си като дълбока тъга. Нерядко 
се случва бременните жени да си задават 
въпроса дали са „нормални”, сравнявайки 
се с други жени, за които си мислят, че се 
справят по-добре от тях. Такова сравнение 
крие риск от понижаване на самооценката 
и увереността в себе си. 
ВСЪЩНОСТ, СЪВСЕМ НОРМАЛНО Е ПРИ 
ВСИЧКИ ТЕЗИ ХОРМОНАЛНИ, ФИЗИО-
ЛОГИЧНИ, ПСИХОЛОГИЧНИ И ЖИТЕЙ-
СКИ ПРОМЕНИ ЖЕНАТА ДА СЕ ЧУВСТВА 
ОБЪРКАНА, УЯЗВИМА И ИЗПЛАШЕНА. 

Емоциите на бъдещата майка влияят ли 
на бебето?
Майката може да въздейства съзнателно и 
пълноценно върху развитието на бебето си 
и да изгражда здрава емоционална връзка 
с него, още преди то да се роди. Тя може да 
общува с него и го прави, дори и да не си 
дава сметка за това. От голямо значение за 
бъдещото развитие на детето е майчиното 
отношение към бременността, към бебето 
и към външния свят. Майката е връзката на 
бебето с този свят и нейните възприятия и 
реакции влияят върху моделите на светоусе-
щане и поведение, които то самото ще раз-
вива през живота си. 
ДНЕС ЖЕНИТЕ СА НЕИЗМЕННО СЪВЕТ-
ВАНИ ДА БЪДАТ СПОКОЙНИ И ЩАСТ-
ЛИВИ, ЗА ДА ИМАТ СПОКОЙНИ БЕБЕТА, 
НО АЗ СЕ ОПАСЯВАМ, ЧЕ ТОВА НОСИ ПО-
ВЕЧЕ НАПРЕЖЕНИЕ, ОТКОЛКОТО ПОЛЗА. 
Стресът на майката ще повлияе на бебето, 



28 zdravodete.bg

ако е прекомерен и хроничен, ако тя няма 
подкрепа и възможност да го преодолее. 
Ако бъдещите майки се намират в особено 
трудна ситуация, в която страдат от безсъ-
ние, драстично са променили начина си на 
хранене, изолират се от контакти с близките 
си, преживяват чувство на безнадеждност и 
празнота, не изпитват чувства към бебето си 
и им е невъзможно да полагат грижи дори 
за себе си, то нека потърсят професионална 
помощ. Отричането и потискането на подоб-

Говорете на бебето си, без да се при-
теснявате, че то не е „истински” събе-
седник. Връзката, която започва да се 
изгражда още по време на бремен-
ността, ще бъде безценна през целия 
ви живот оттук нататък. 
Говорете с партньора си! Обсъждайте 
заедно очакванията си, планирайте от-
говорностите си, споделяйте страхове-
те и радостите си. Ако между вас има 
неразрешени конфликти, предприеме-
те действия за тях, за да не се задълбо-
чат след раждането на бебето. Преос-
мислете с партньора си как сте живели 
досега и с какви нови роли ще живеете 
занапред. 
Говорете с близките и роднините, кои-
то ще ви помагат – заявете им ясно от 
каква помощ ще имате нужда и очер-
тайте границите на влияние и намеса. 
Говорете с приятелите и колегите си. 
Опитайте се да съхраните и поддържа-
те контактите и интересите си, споде-
ляйте вашите преживявания, изслуш-
вайте техните съвети! 

ни проблеми води до задълбочаването им и 
до тежки последици както за самата жена, 
така и за бебето и семейството.

Как бременната жена би могла да упра-
влява емоциите си?
Все повече жени споделят положителен 
ефект от прилагането на йога, дихателни и 
медитативни техники. Бих добавила и твор-
чески, съзидателни занимания. Но това не е 
панацея.

КАК БРЕМЕННАТА ЖЕНА 
ДА НАМЕРИ БАЛАНСА? 

... ЧРЕЗ ГОВОРЕНЕ!!!



Спокойна бременност  
и здраво бебе

СТАНДАРТ за качество, в който има 360 етапа  
на проверка,  обещание към самите нас и още   

по-важно – към нашите клиенти 

СТАНДАРТ, с който чрез ДНК технологии 
се проследяват суровините, гарантирайки 

произход и автентичност на продукта

ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И  
СЛЕД БРЕМЕННОСТ

мултивитамини 
минерали
микроелементи

БАЛАНСИРАНА 
ФОРМУЛА 

ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЕМОЦИИТЕ Е ПРО-
ЦЕС, ЗАПОЧВАЩ ОТ РАЗПОЗНАВАНЕТО 
ИМ, ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ РАЗБИРАНЕ-
ТО НА ПОСЛАНИЕТО, КОЕТО НОСЯТ, И 
ЗНАЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМ ОТДАВАМЕ, И 
СТИГАЩ ДО ПРИЕМАНЕТО ИМ. МНОГО Е 
ВАЖНО ЖЕНИТЕ ДА МОГАТ ДА ИЗРАЗЯТ 
ОНОВА, КОЕТО ЧУВСТВАТ, ДА МОГАТ ДА 
ГО ПОКАЖАТ И СПОДЕЛЯТ, ДА СЕ ЧУВСТ-
ВАТ РАЗБИРАНИ И ПОДКРЕПЯНИ. 
Моментите на несигурност и страх са нещо ес-
тествено и не бива да се очаква, че могат да бъдат 
избегнати напълно и да се внушава вина у бре-
менните жени, че не успяват да са спокойни. 

Няма жена, която да не изпитва извест-
на доза страх от раждането. Кога този страх 
е нормален и кога патологичен? Как да се 

справят с него бъдещите майки? 
Страхът от родилния процес, от непредви-
дените усложнения, от невъзможността на 
жената да контролира собственото си по-
ведение, от болката, е напълно разбираем, 
без значение дали става дума за първо или 
поредно раждане. Този страх може да се по-
влияе от наличието на адекватна подкрепа 
от близките, от изграденото доверие към 
медицинския екип и реалистичното плани-
ране. 
Страхът става патологичен, когато започне 
прекалено да влияе на ежедневието и го об-
себи, когато парализира личността и тя ста-
ва свръхтревожна, възприема и реагира не-
адекватно на ситуацията. Възможно е да се 
преживяват панически пристъпи или тежки 
депресивни състояния. В такъв случай е пре-
поръчително жената да се обърне към спе-
циалист психиатър и/или психотерапевт. 

КАК БРЕМЕННАТА ЖЕНА 
ДА НАМЕРИ БАЛАНСА? 

... ЧРЕЗ ГОВОРЕНЕ!!!
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През 9-те месеца на бъдещата майка й предстои да се подготви за 
много неща. Едно от тях е и кърменето. Независимо, че то е съвсем 
естествен процес, който се случва от самосебе си, хубаво би било 
тя да е запозната с ползите от кърменето, с евентуалните труд-
ности, които могат да възникнат, да има представа към кого да се 
обърне в случай на нужда. По тази толкова важна тема потърсихме 
мнението на Деси Пеева, един от най-известните в страната ни 
сертифицирани консултанти по кърмене и лактация.

КЪРМЕНЕТО: 
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДИ ДА СЕ ПОЯВИ БЕБЕТО

ДЕСИСЛАВА 
ПЕЕВА

сертифициран консултант по кърмене и лактация 
IBCLC ЛЛЛ ЛидерБРЕМЕННОСТ
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Какво трябва да знаем за кърмене-
то, преди да се появи бебето?
Кърменето е гениална и много успешно ре-
ализирана стратегия на природата за оце-
ляване на бозайниците. Съответно, всяко 
мляко е видово специфично и отговаря на 
потребностите на вида – някои се нуждаят 
от скоростно натрупване на маса и мазнини, 
други от развитие на голям мозък и инте-
лект... Нашите бебета, за разлика от другите 
бозайници, се раждат изключително недо-
развити. Те разчитат на специални грижи и 
специална храна и хубавото е, че тази храна 
идва заедно с появата им. Тя им дава иму-
нитет, който да ги пази от външния свят, 
подготвя  и предпазва храносмилателната 
им система, храни полезните бактерии в 
тях, унищожава патогените, съдържа хормо-
ни, стволови клетки, противоракови клетки, 
всички необходими микроелементи, про-
теини, въглехидрати и вода и всичко това в 
точното съотношение за максимално ефек-
тивно усвояване. Както знаем, природата не 
търпи разхищение. Тя се е постарала всичко 
необходимо от тялото на майката да отиде 
в тялото на бебето, така че то хем да расте, 
хем да е максимално защитено. 

КЪРМЕНЕТО НЕ Е САМО ХРАНА – ТО Е 
И СВЪРЗВАНЕ, НЕЖНОСТ, УТЕХА ЗА 
МАЛКОТО ЧОВЕЧЕ, НАЧИН ДА ЗАСПИ 
ПО-ЛЕСНО, БОЛКОУСПОКОЯВАЩО, КО-
ГАТО ГО БОЛИ КОРЕМЧЕТО, ЛЕКАРСТВО, 
КОГАТО Е БОЛНО. 

А за майката доказано е превенция на някои 
онкологични заболявания, на следродилна-
та депресия, в повечето случаи – много ле-
сен начин за отслабване, повод да седнем 
и да си починем заедно с бебето, а защо не 
и да подремнем, успокоени от действието 
на пролактина… От практична гледна точка 

– успешното кърмене може да спести купи-
ща шишета, биберони и пари за адаптирано 
мляко. Спестява освен това и труда по мие-
не и стерилизиране и постоянно приготвяне 
на мляко и преследване на точната темпе-
ратура, консистенция, количество, пробио-
тици и мисълта за това как ще се отрази на 
коликите… 

Често обаче се говори за трудности-
те, свързани с кърменето, което сякаш дос-
та плаши бъдещите майки…
Да, често се говори за трудностите в кърме-
нето, и то за облечените в митове предраз-
съдъци. Трудности наистина може да има 
и дори понякога изключителното кърмене 
(само кърма) не е възможно. Понякога е 
нужно дохранване и това е ок, защото дори 
малките количества кърма са много ценни 
за всяко бебе. 

В ТАКАВА СИТУАЦИЯ Е МНОГО ВАЖНО 
ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ ПРО-
БЛЕМИ ИМАТ РЕШЕНИЯ И ВИНАГИ ИМА 
НАЧИН ДА СЕ ПРОМЕНИ ПОЛОЖЕНИЕТО. 
ВАЖНО Е ЗА ВСЯКА БЪДЕЩА МАЙКА ДА 
НАУЧИ, ЧЕ ИМА ПОДКРЕПА И ИНФОР-
МАЦИЯ, ЧЕ НЕ Е САМА И КЪДЕ ДА ГИ 
ПОТЪРСИ. 

В България има две неправителствени ор-
ганизации за подкрепа на кърменето – Ла 
Лече Лига и Национална Асоциация подкре-
па за кърмене, както и професионални кон-
султанти – IBCLC. 

Необходимо ли е по някакъв начин 
да се подготвим предварително?
Добра идея е за бъдещите майки, които ис-
кат да кърмят, да се ориентират още преди 
раждането към доброволческа организация 
и/или сертифициран консултант по кърме-
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не. Понякога дори само четенето на статии-
те в страниците на консултантите, може да е 
напълно достатъчно за успешното кърмене. 
Вече има много лекции и училища за роди-
тели и това е много хубаво. Добре е да има-
ме критичен поглед върху тях, както и върху 
изобилието от книги за родители на пазара. 
Хубаво е да се проучват авторите, източни-
ците на информацията – изобщо има ли та-
кива или автора разказва за личния си опит 
в кърменето, което може да е много обър-
кващо. 
Освен да се информираме и да намерим 
подкрепа и сродни души в това начинание, 
няма нужда да правим кой знае какво.
ХОРМОНИТЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПОД-
ГОТВЯТ ГЪРДИТЕ ЗА КЪРМЕНЕ И ДОРИ 
ОЩЕ ОТ 20-ТА ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА 
БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ ВЕЧЕ СА ГОТОВНОСТ 
ЗА ЛАКТАЦИЯ, В СЛУЧАЙ ЧЕ БЕБЕТО СЕ 
РОДИ ПО-РАНО. 

Защо майчината кърма е важна?
Защото е естествената храна за всяко бебе! 
Ако не живеехме в този индустриализиран 
свят, фиксиран в реализирането на все по-го-
леми и по-големи печалби, независимо от 

цената за здравето, която плащаме, нямаше 
изобщо да обсъждаме този въпрос. В един 
идеален свят адаптираното мляко щеше да 
се изписва със специална рецепта за тези, 
които наистина се нуждаят от него, защото 
то все пак има своето място и значение. 
Нашите баби и прабаби не са се чудили дали 
да забременяват, дали да кърмят. Те просто 
са следвали инстинктите си и опита на дру-
гите жени. Майчината кърма е естествената 
храна за всяко бебе. Кърменето е това, кое-
то неговия организъм очаква да се случи, 
кърменето е и това, което всяка клетка на 
организма на току-що родилата жена очаква 
да се случи. Това не е въпрос на избор. Ко-
гато кърмещата майка чуе бебето да плаче, 
нейните гърди реагират и започва спонтан-
но потичане на кърма, т.е. не просто нейно-
то съзнание знае, че трябва да нахрани бе-
бето, а всяка клетка на тялото й започва да 
работи за това бебето да бъде нахранено. За 
това и когато кърменето не се получи, често 
се преживява трудно, ние го изстрадваме. 
Ние не избираме тези процеси, не избира-
ме дали гърдите ще се променят и подготвят 
за кърменето по време на бременността, не 
избираме и влиянието на хормоните, които 
ни карат да гушкаме бебето и да се грижим 
всеотдайно за него, не избираме инстинкти-
те си. Всичко това са наши способности. 
Майчината кърма е способността ни на оце-
ляваме, да сме независими от индустрия-
та, от това дали имаш или нямаш удобства, 
дали има световна криза, епидемия, дали 
си попаднал в задръстване на магистрала 
„Тракия“ и часове наред седиш там, без да 
можеш да мръднеш... 
ОСОБЕНО СЕГА, В МОМЕНТ НА ПАН-
ДЕМИЯ ОТ ВИРУС, ЗА КОЙТО НЯМАМЕ 
ВАКСИНА ИЛИ ЛЕКАРСТВО, КЪРМА-
ТА ЕДИНСТВЕНА МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИ 
ИМУННАТА СИСТЕМА НА БЕБЕТО ПО НА-
ЧИН, ПО КОЙТО НИЩО ДРУГО НЕ МОЖЕ. 

БРЕМЕННОСТ
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АКО МАЙКАТА СЕ СРЕЩНЕ С ВИРУСА И 
ПРИДОБИЕ АНТИТЕЛА, ТЕ ВЕДНАГА ЩЕ 
СЕ ПРЕДАДАТ НА БЕБЕТО. ДОРИ ДА НЕ 
СЕ СЛУЧИ ТАКА, ТО ВСИЧКИ ИМУННИ 
ФАКТОРИ В КЪРМАТА – ИМУНОГЛОБУ-
ЛИНИ, ИНТЕРФЕРОНИ, ЛИЗОЗОМИ И 
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ИЗГРАЖДАТ И ПОД-
КРЕПЯТ ИМУННАТА СИСТЕМА НА КЪР-
МАЧЕТО ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА КЪР-
МЕНЕТО. 

Какво е значението на контакта 
„кожа до кожа“?
Значението му е изключително голямо вед-
нага след раждането, но и след това и по вся-
ко време, особено когато има някакви труд-
ности с кърменето. След раждането е редно 
бебето да се постави голичко върху голата 
кожа на майката и заедно да се покрият и 
затоплят. Тялото на майката затопля бебето 
и това е напълно достатъчно. То не само се 
затопля, то се успокоява почти веднага, за-
щото има топъл контакт с човешко тяло и е 
гушнато, а това е сигурност. Едновременно с 
това неговата кожа и организъм започват да 
се заселват с бактериите от тялото на майка-
та. То вече познава тези бактерии и те са му 
много важни за бъдещия имунитет. Те биха 
го пазили от опасните болнични бактерии 
или бактерии на чужди хора, които го пипат. 
Това показва науката за микробиома. Пома-
га за регулирането на телесната температу-
ра, сърдечната дейност и дишането. Помага 
за изграждането на майчината увереност и 
привързаност към бебето. 

Вашият съвет – как да се получат не-
щата с кърменето?
СЪБЕРЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ!
НАМЕРЕТЕ ПОДКРЕПА!
ВЯРВАЙТЕ В СЕБЕ СИ!
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Спортът и  упражненията са полезни за всеки, в това число и 
за бременните. Те са толкова важна част от здравословната 
бременност, че Американският колеж  по акушерство и ги-
некология препоръчва поне 20 до 30 минути упражнения с 
умерена интензивност през повечето или през всички дни от 
седмицата (стига вашият лекар да не ви е препоръчал огра-
ничаване на физическите дейности поради медицинско със-
тояние или усложнение). За спорта по време на бременност-
та разговаряме с д-р Фадел и д-р Риж-Панова.

СПОРТЪТ 
ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА

Д-Р ЕЛЕНА 
ФАДЕЛ

специализант по акушерство и гинекология
консултант: д-р Мажена Риш-Панова, началник на 
отделение по патология на бременността
Първа САГБАЛ „Света София“

БРЕМЕННОСТ
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Защо е важно да спортуваме през бремен-
ността?
Предимствата на спорта са много:

увеличава енергията ви;
помага ви да спите по-добре;
намалява риска от определени усложне-

ния, свързани с бременността;
намалява дискомфорта при бременност;
подготвя ви за раждане;
намалява стреса и подобрява настроение-

то;
подобрява имиджа;
спомага за по-бързото и успешно възвръ-

щане на фигурата след раждането;
Но не забравяйте, че докато сте бременна, 
ще трябва да бъдете по-внимателни, както и 
да избягвате някои видове спорт.

Кои са основните правила, които е добре 
да се спазват?
Когато избирате упражнения по време на 
бременност, намерете дейност, която уве-
личава сърдечната честота до умерено 
ниво, без да изтощавате тялото или да уве-
личавате прекалено високо телесната тем-
пература. Вземете предпазни мерки при 
извършване на определени водни дейнос-
ти. Повишената телесна температура, било 
то от упражнения или висока температура, 
е свързана с повишен риск от дефект при 
раждане. 
СЪЩО ТАКА ИЗБЯГВАЙТЕ УПРАЖНЕНИ-
ЯТА С ВИСОК РИСК ОТ ПАДАНЕ, ВЪНШ-
НИТЕ УПРАЖНЕНИЯ В ГОРЕЩИТЕ ДНИ, 
КОНТАКТНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ, ВКЛЮЧИ-
ТЕЛНО КОНТАКТНИТЕ СПОРТОВЕ, УП-
РАЖНЕНИЯ НА ГОЛЯМА НАДМОРСКА 
ВИСОЧИНА.

Кои са препоръчаните спортове?
Що се отнася до избора на спорт за бре-
менни жени, има малко свобода за жените 

спортистки. Например, една жена, която ре-
довно бяга маратони, може да остане актив-
на по време на бременност, стига да няма 
усложнения на бременността. Започването 
на тренировка за маратон, след като раз-
берете, че сте бременна, не е най-добрата 
идея, особено ако никога не сте опитвали 
това преди бременността.

ПРЕПОРЪЧАНИ „ДОБРИ” СПОРТОВЕ СА: 
БЯГАНЕ, ДЖОГИНГ, ПЛУВАНЕ, ЙОГА, 
ХОДЕНЕ, ТЕНИС, ГОЛФ, КОЛОЕЗДЕНЕ, 
БОУЛИНГ. ТЕЗИ СПОРТОВЕ СА С НИСЪК 
РИСК ОТ ПАДАНЕ.

„ЛОШИТЕ“ СПОРТОВЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ СА: 
ФУТБОЛ, СКИ, СКЕЙТБОРД, СКАЛНО КА-
ТЕРЕНЕ, РОЛКОВИ КЪНКИ, ГМУРКАНЕ, 
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ, АЛПИНИЗЪМ. 
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Тези спортове са по-опасни и с по-висок 
риск от падане. Има, разбира се, и изклю-
чения. Жена, която редовно вдига тежести, 
може да получи разрешение от акушер-ги-
неколога си да вдига по-умерени тежести 
по време на бременността си. Обикновено 
умереното вдигане на тежести е безопас-
но, стига да няма история на усложнения 
на бременността или история на спонтанни 
аборти. 
Има и спортове, които никога не са безо-
пасни по време на бременност. Гмуркането, 

АКО СПОРТЪТ Е С ГОЛЯМО ВЪЗ-
ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИМА РИСК ОТ ПА-
ДАНЕ, НЕ ГО ПРАКТИКУВАЙТЕ! ЗА 
ОПАСНИ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА СЕ 
СМЯТАТ СПОРТОВЕТЕ, ПРИ КОИТО 
ИМА ПОВИШЕН РИСК ОТ НАРАНЯВА-
НЕ НА ТЯЛОТО. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, 
ЧЕ ВСЕКИ СПОРТ, КОЙТО Е СВЪРЗАН 
С ПОВИШЕН РИСК ОТ ТЕЛЕСНИ ПО-
ВРЕДИ, НЕ САМО МОЖЕ ДА ДОВЕ-
ДЕ ДО НАРАНЯВАНЕТО ВИ, НО И ДА 
ПОВЛИЯЕ НА БРЕМЕННОСТТА ВИ И 
ПОТЕНЦИАЛНО ДА ДОВЕДЕ ДО УС-
ЛОЖНЕНИЯ КАТО НАРАНЯВАНЕ НА 
ПЛОДА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЖ-
ДАНЕ.

КРАТКИ ПРАВИЛА ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ

например, изисква намаляване на наляга-
нето на тялото. Плодът не може да понижи 
налягането, както възрастен човек. Данните 
показват повишен риск от усложнения на 
плода, когато бременната жена практикува 
гмуркане.
С оглед на всичко това, преди да изберете 
каква да бъде физическата ви активност 
през бременността и какъв спорт да практи-
кувате, консултирайте се с вашия акушер-ги-
неколог. Той най-добре ще ви посъветва за 
най-безопасното ниво на натоварване.

В кои случаи трябва да подходим с особено 
внимание към спорта?
ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА ГОВОРИТЕ С ВА-
ШИЯ ЛЕКАР, ПРЕДИ ДА ТРЕНИРАТЕ, АКО 
ИМАТЕ НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СЪСТОЯ-
НИЯ:

История или симптоми на преждевре-
менно раждане: Ако преди това сте имали 
преждевременно раждане (преди 37-ма ге-
стационна седмица) или ако имате призна-
ци на преждевременно раждане, не се пре-
поръчва активното спортуване. Попитайте 
вашия лекар за конкретни инструкции.

История или признаци на спонтанен аборт: 
Ако преди това сте имали спонтанен аборт, 
най-вероятно при втора бременност ще се 
притеснявате, че упражненията ще доведат 
до спонтанен аборт. Въпреки, че това не е 
вярно, определено ще искате да бъдете 
внимателни, ако имате текущи признаци на 
потенциален спонтанен аборт като кървене. 
Някои майки, които преди това са имали 
аборти, избират да се откажат от упражне-
ния до 12-та гестационна седмица. 

Многоплодна бременност: Раждането на 
повече от едно бебе може да увеличи ве-

БРЕМЕННОСТ
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роятността от усложнения, включително 
преждевременно раждане. Вашият лекар 
ще ви помогне да решите какви упражне-
ния да правите. Има и фитнес програми за 
легло.

Проблеми с плацентата при текуща бре-
менност: Обикновено на жените, които 
имат проблеми с плацентата, се препоръчва 
намаляване на физическата активност и из-
бягване на физическите упражнения. Това е 
така, защото активността може да провоки-
ра контракции или кървене. 

Проблеми с белите дробове: Астмата огла-
вява този списък. Може да откриете, че има 
някои упражнения, които можете да пра-
вите, но само с вашия инхалатор наблизо. 
Не забравяйте да получите някои насоки от 
вашия екип по акушерска грижа, преди да 
упражнявате.

Високо кръвно налягане: Независимо дали 
имате хронично високо кръвно налягане 
или това е проблем, появил се през бремен-
ността, консултирайте се с вашия лекар, за 
да ви позволи да спортувате. Има упражне-
ния, които могат да понижат цялостно кръв-
ното ви налягане.

Проблеми с теглото: Ако сте с наднорме-
но или с поднормено тегло, режимът ви на 
физически упражнения или фитнес трябва 
да се контролира от вашия лекар. Могат да 
бъдат подбрани специфични упражнения, 
които да ви поддържат активни по време на 
бременността, без да носят риск.

Други проблеми: Може да имате други сър-
дечни, хронични или временни проблеми, 
които биха ви попречили да упражнявате 
някакъв спорт, докато сте бременна. Това 
налага обсъждането им с вашия лекар и раз-
работването на план за действие.
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В последните години доста се коментира дали раждането 
да става по естествен или по оперативен път. Това обаче 
никой не може да каже предварително, докато раждане-
то не завърши. И най-нормалното физиологично раждане, 
което върви гладко, може в определен момент да поста-
ви в опасност или майката, или детето. Тогава, разбира се, 
може би ще се наложи да завърши по оперативен път. Как-
во трябва да знаем за естественото и оперативното раж-
дане, попитахме д-р Диков.

ЕСТЕСТВЕНО РАЖДАНЕ ИЛИ СЕКЦИО

Д-Р ИВАН 
ДИКОВ

началник на Диагностично-консултативния 
блок в СБАЛАГ „Майчин дом“ и управител на 
Медицински център „Майчин дом“РАЖДАНЕ
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Жената сама ли определя как ще ражда?
Обикновено бременността на жената се 
следи в Женска консултация. Редно е бре-
менната жена да обсъди с лекаря и неговия 
екип как ще ражда и кое е по-разумно от ме-
дицинска гледна точка в конкретния  случай. 
Трябва да е ясно дали едно раждане по ес-
тествен начин ще постави на изпитание ро-
дилката и детето, и какви предимства и ри-
скове се поемат и в двата случая – нормално 
или оперативно. Например, при известен 
процент от жените още преди да решат да 
забременеят по чисто медицински причини 
се знае, че ще родят чрез цезарово сечение.
При други жени в хода на бременността се 
установява нещо, което налага да препоръ-
чаме също оперативното родоразрешение. 
Важно е да се отбележи, че при основната 
част от жените няма нужда от операция, за-
щото раждането е нормален физиологичен 
процес, който е предопределен да се из-
вършва по естествен механизъм.

Какво трябва да се знае за естественото 
раждане? Колко време може да продъл-
жи? През какви етапи се минава?
Най-атравматично, без последствия и за 
майката, и за детето, най-често е раждането 
по естествен механизъм (ако няма противо-
показания). Още повече, че в днешно време 
в хода му може да се приложи разумно и до-
бро обезболяване на родовия процес.
Когато раждането е правилно водено, то 
продължава около 7-8 часа. След нормално 
раждане, след три дни родилката спокойно 
ще се прибере вкъщи със здраво бебе. За 
съжаление, в последното десетилетие се 
налага мнението, че цезаровото сечение е 
просто едно „разрезче“ и хоп – бебето из-
скача. 
Нормалното раждане не е страшно или 
опасно, още повече когато жената има съот-
ветната нагласа. В случаите, където има ме-
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не може да бъде превъзмогнат, въпреки по-
лучената вярна или невярна предварител-
на информация, той се превръща в реална 
индикация за раждане по оперативен път. 
Ако не се помогне на такава жена, тя ще е с 
увредена психика след раждането и никой 
не знае колко време ще мине, докато си 
възстанови нормалното състояние и само-
чувствие.
В тази връзка е хубаво всяка бременна да 
посети болници с родилно отделение в дни-
те на отворени им врати. Тогава на място 
може да получи лично информация и да 
избере да роди в това лечебно заведение, 
където ще се чувства по-сигурна. Ако няма 
това чувство, ако е разтревожена, то и пра-
гът й на болка ще стане по-нисък, ще се за-
действа паника с всички последици от това.

Може ли да се каже – кой начин е по-до-
бър за раждане? Какви са плюсовете и ми-
нусите в отделните начини?
Както още в началото отбелязах, раждането 
е нормален физиологичен процес, който е 
предопределен да се извършва по естест-
вен механизъм. 
В днешно време цезаровото сечение е ме-
тод на избор за начина на родоразреше-
ние и тогава, когато са спазени условията 
не само за добра медицинска практика, а 
и правилната преценка и избор, взет отго-
ворно и от медицинския специалист, и от 
бременната, е разумно безопасен както за 
майката, така и за нейното дете. 
Плюсове и минуси не бих могъл да кажа, 
тъй като и двете възможности имат своите 
особености. Ако в хода на едно нормал-
но раждане възникнат усложнения, то се 
предприема другата възможност за родо-
разрешение. Всичко е въпрос на индиви-
дуална преценка, според конкретната бре-
менност и родилка. Дори възстановяването 
при различните жени протича по различен 
начин. 

дицински индикации, естествено най-добре 
е да се приеме оперативната интервенция.

Какво трябва да се знае за секциото? Кога 
се налага по медицински причини? Как 
протича?
Ако по някаква причина е взето решение 
още преди бременността или в хода й, че е 
по-добре раждането да стане оперативно, 
то се насрочва не по-рано от две седмици 
преди вероятния термин. Ако раждането за-
почне по-рано, жената пак ще роди по опе-
ративен път.
Когато при напълно здрава жена бремен-
ността протича нормално, около 37-38-а 
седмица се прави прогноза на раждането, 
като се взимат предвид редица фактори – 
как е протекла бременността, какво е със-
тоянието на майката, на плода, какви са раз-
мерите на таза, очакваното тегло на детето, 
състоянието на меките родови пътища, раз-
положението на плацентата, количеството 
околоплодни води, зрелостта на маточната 
шийка и още много други неща. На базата 
на всичко това и не на последно място на 
личния избор на бременната, се взима съот-
ветното решение. 
Всяка операция без изключение е свързана с 
рискове, пък било то и разумни. Има анесте-
зия, отваряне на корема, работа с коремни-
те органи, магистрални кръвоносни съдове, 
маточна кухина, губи се кръв и т.н. Разбира 
се, това не означава, че щом има рискове, 
не трябва да правим цезарово сечение. Ва-
риантите са три – цезарово сечение, опит за 
индукция (при наличие на условия, но по ес-
тествен механизъм) или изчакване на спон-
танно включване на родова дейност.
Обикновено жените се страхуват от болката 
и затова нерядко клонят към цезарово сече-
ние. Наблюдаващите бременността трябва 
да се опитат да елиминират този страх. Чув-
ството за страх е нормално и то ни защитава 
в определени ситуации. Но когато страхът 

РАЖДАНЕ
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ДА СЕ СПРАВИМ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСЛЕРОДОВИЯ 
ПЕРИОД С ОЗОНОТЕРАПИЯ
Честито! 
Раждането е зад гърба ви, време е да се погрижите за себе си! 

Лохии, травмирано влагалище (при естествено раждане), оперативна рана 
в бикини зоната (при секцио), поддържане на добра хигиена на гърдите при 
кърмене, хемороиди… Това са някои от най-честите предизвикателства на 
послеродовия период за майката. ИДРОЗОИЛ може да ви бъде много по-
лезен.

Миещото средство ИДРОЗОИЛ дава възможност да спазите принципите 
на асептика и антисептика, които са от изключителна важност за доброто 
възстановяване на родилката. ИДРОЗОИЛ съдържа иновативната озоноте-
рапевтична съставка OZOILE®, която притежава антисептично, противовъз-
палително и регенеративно действие. 
ИДРОЗОИЛ се грижи за интимната хигиена, като осигурява изключителен 
комфорт и чувство за чистота и свежест. Подпомага заздравяването и предо-
твратява възникването на инфекциозни и възпалителни процеси в интимна-
та зона. Подходящ е за редовен тоалет на интимната и на аналната област, 
както и за хигиена на гърдите преди кърмене.

За всички родилки препоръчваме:
• външен тоалет на интимната и аналната зона с ИДРОЗОИЛ – 
минимум 2 пъти дневно (сутрин и вечер) 
• хигиена на гърдите преди кърмене с ИДРОЗОИЛ – 
преди всяко кърмене

ИДРОЗОИЛ
измивно средство за интимна хигиена,
чувствителна кожа,
измиване на гърдите

ИДРОЗОИЛ може да се използва от бременни 
и кърмещи жени, подходящ е и за бебетата.

www.ozonoterapia.bg
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Как се определя датата на раждането, как да разберем, че е време да тръгнем 
към родилното, има ли начин да забавим или ускорим раждането? На тези и 
още важни въпроси отговор потърсихме от д-р Николов.

Как се определя терминът?
Терминът или по-правилно казано вероят-
ният термин на раждане (ВТР) се определя 
по формулата на Негеле – към датата на 
първия ден на последната редовна мен-
струация (ПРМ) се прибавят седем дни и 
се изваждат три месеца, например – ПРМ: 
20.05.2020 г., ВТР: 27.02.2021 г.

По какви признаци жената може да разбе-
ре, че раждането наближава?
Признаците можем да ги наречем субектив-
ни и обективни – падане на слузестата запу-
шалка, наличие на регулярни болки ниско в 

корема и кръста, изтичане на бистра течност 
от влагалището, кървене.
При всички съмнителни ситуации се препо-
ръчва консултация със специалист и съот-
ветно преглед.

Кога трябва да тръгне жената към родил-
ното отделение?
При първораждащи това е доста сложен въ-
прос, зависи от индивидуалното състояние 
и наличие или не на проблеми по време на 
бременността. Препоръчва се да има маточ-
ни контракции поне един час през 10 мин., 
които се засилват и зачестяват след този 

Д-Р НИКОЛА
НИКОЛОВ

акушер-гинеколог, 
МБАЛ „Вита“РАЖДАНЕ

ПРИЗНАЦИ, 
ЧЕ РАЖДАНЕТО НАБЛИЖАВА
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един час; при изтичане на околоплодни 
води; при генитално кървене.
При многораждали (второ, трето...) се пре-
поръчва задължителна консултация/пре-
глед при наличие на осезаеми маточни кон-
тракции; изтичане на околоплодни води; 
генитално кървене.
При предхождащо цезарово сечение – при 
първите осезаеми маточни контракции.

Може ли жената да забави или ускори про-
цеса на раждане?
До известна степен може да се повлияе на 
процеса на раждането – трябва да се има 
предвид, че веднъж започнало раждане 
(раждане в ход), то може да бъде отложено 
за кратък срок с медикаменти в болнична 
обстановка, но не и да бъде спряно. 
За ускоряване на раждането има множество 
препоръки, като се започне от по-интензив-
но движение, йога, дори внимателен секс… 
Разбира се, повлияването зависи от индиви-
дуалните особености (анатомични и физио-
логични) и няма гаранция за ефекта на тези 
методи.

Ако раждането закъснява, какво следва?
В този казус трябва да бъдат изяснени два 
термина:
Хронологично (времево) пренасяне – липс-
ват промени в обективните условия, при 
които се развива плода.
Биологична (същинска) преносеност – при 
която са налице променени (неблагоприятни) 
условия за по-нататъшно развитие на плода.
Правилото е при продължаваща след ВТР 
бременност, при липса на проблеми (хро-
нологична преносеност) да бъде обективно 
наблюдавана пациентката чрез ежедневно 
проследяване на детските сърдечни тонове 
(НСТ), при необходимост и с ултразвук – при 
липса на признаци за започващо раждане, 
планово постъпване в болницата след сед-
мия ден от ВТР.
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Кога трябва да подготвим чантата за ро-
дилното отделение и какво да сложим 
в нея? Отговор ни дава ст. мед. сестра 
Радмила Пенкова.

В какъв етап от бременността жената 
трябва да има готовност за родилното от-
деление? 
При една нормално протичаща бременност, 
след навършване на 36-а г.с. всяка една па-
циентка е добре да има готовност за постъп-
ване в здравното заведение за раждане. В 
случай, че бременността е проблемна, паци-
ентката е редно да има връзка с наблюда-
ващия лекар и готовност за постъпване и в 
по-ранен срок.

Какви документи са нужни за постъпва-
не в родилното отделение?  
При хоспитализация най-важният документ 
е личната карта, след което е направлението 

ЧАНТАТА ЗА РОДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

за хоспитализация, кръвната група, обмен-
ната карта, изследванията за HbsAg, Wass, 
HIV, Хепатит В, личната амбулаторна карта.

От какво ще има нужда жената в ро-
дилното? Какво да включва багажът й?  
При постъпване в Родилното отделение на па-
циентката са необходими лични принадлеж-
ности, чехли, хавлиена кърпа. При желание 
от нейна страна може да вземе със себе си и 
други тоалетни принадлежности. Отделение-
то разполага с нощница, дамски превръзки, 
еднократно бельо, както и необходимите при-
надлежности за новороденото. Комплектите 
за изписване са необходими в деня на изпис-
ване на майката и новороденото.

РАДМИЛА 
ПЕНКОВА

ст. мeд. сестра,
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда РАЖДАНЕ
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КАК ДА СИ 
ПОМОГНЕМ САМИ 
ПО ВРЕМЕ НА 
РАЖДАНЕТО?

Неизбежно е – няма как бременната жена да не усети болка по вре-
ме на раждането. Тя може да е с различна сила, като усещанията 
зависят от няколко фактора – какъв е прагът на болка от страна на 
организма на жената, каква е нейната психологическа нагласа към 
раждането, дали предменструалният й синдром е бил болезнен… 
Има ли обаче начин да си помогнем сами по време на раждането, 
така че то да мине възможно най-леко? Отговор на този въпрос по-
лучихме от Надежда Христова, старша акушерка.

НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА 

старша акушерка 
на Родилна зала в СБАЛАГ „Майчин дом“ РАЖДАНЕ
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Какво представлява 
раждането? 

Раждането е физиологичен процес, който 
представлява поредица от ритмични кон-
тракции, имащи за цел да придвижат бебето 
надолу през матката и маточната шийка, за 
да се появи то на бял свят. Често бременни-
те не са сигурни какво точно представляват 
тези контракции и кога наистина раждането 
е започнало и е време да отидат в болница-
та. Можем да направим съпоставка за някои 
от признаците на лъжливо раждане и истин-
ски започнало такова. 
При лъжливото раждане маточните кон-
тракции не са на регулярни интервали и 
тези интервали остават дълги и постепен-
но се увеличават. Болката и дискомфортът 
са основно ниско долу в коремната област 
и наподобяват предменструалната болка. 
По време на тези контракции, бременната 
може спокойно да се движи и да извърши 
регулярни дейности, т.е. те не я карат да ги 
преустанови. 
При започнало истинско раждане контрак-
циите са на регулярни интервали, които 
постепенно зачестяват. Силата на контрак-
циите се увеличава, като болката и диском-
фортът са освен ниско в коремната област, 
също така и в кръста. Контракциите не спи-
рат при покой от страна на бременната. 

Може ли жената да си помогне в процеса 
на раждане? Да крещи ли, да пее ли или 
да диша правилно?

Да, може да си помогне! Основното е тя да 
остане спокойна. Усещанията по време на 
раждането имат своята предистория още от 
началото на бременността. Стабилното емо-
ционално и психическо състояние по време 
на цялата бременност биха довели до раж-
дане с добри спомени. Важно е пациентката 
да избере лечебното заведение и екип, на 
които вярва. Също така е от особено значе-
ние бъдещата майка да съдейства по време 

на раждането и да следва съветите на еки-
па. Той е там, за да й помогне.
Всъщност, пациентката може да има такова 
поведение, каквото тя смята за правилно. 
Крясъците не биха й помогнали по никакъв 
начин. Тя може да пее, да танцува,  да из-
ползва швейцарска фитнес топка, ако това я 
облекчава. В нашата болница разполагаме с 
такива в родилна зала, които при желание 
се предоставят на пациентите. Всичките ни 
родилни зали в СБАЛАГ „Майчин дом“ са 
индивидуални зали с възможност за макси-
мално уединение от страна на пациентката.
ТОВА, КОЕТО НАЙ-МНОГО БИ МОГЛО ДА 
ПОМОГНЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕДНО РАЖДА-
НЕ ОБАЧЕ, Е ДИШАНЕТО. ТО ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ДЪЛБОКО И БАВНО, ТАКА ЧЕ ДА 
ИМА ДОБРО НАСИЩАНЕ С КИСЛОРОД В 
ОРГАНИЗМА НА РОДИЛКАТА, РЕСПЕК-
ТИВНО И В ТОЗИ НА БЕБЕТО. Съсредото-
чаването й в посока на дишането би могло 
да отклони мислите й от усещането за болка. 
Персоналът в болницата е достатъчно добре 
обучен, за да даде правилни инструкции в 
посока дишане по време на раждането. 

КАК РАЖДАНЕТО ДА БЪДЕ 
МАКСИМАЛНО ЛЕКО И БЪРЗО? 

Основните фактори са спокойствие от 
страна на раждащата пациентка, по-
ложителна нагласа от нейна страна и 
добре обучен и подготвен медицински 
персонал. 
За да протече този процес максимално 
гладко, от особено значение е изграде-
ното доверие между пациентката и еки-
път, който поема раждането.  
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СВЪРЖEТЕ СЕ СЪС СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БРОЯ

Д-р Никола Николов
акушер-гинеколог, 
МБАЛ „Вита“
София, ул. “Филип Кутев“ 10
тел.: 02/45 22 000

 

Д-р Боряна Лазарова 
специализант по акушерство и 
гинекология
Първа САГБАЛ „Света София"
София, ул. „Михалаки Ташев“ 2
тел.: 02/4470 234

д-р Мажена Риш-Панова 
началник на отделение по пато-
логия на бременността
Първа САГБАЛ „Света София“
София, ул. „Михалаки Ташев“ 2
тел.: 02/4470 234

д-р Иван Диков
началник на Диагностично-консул-
тативния блок в СБАЛАГ „Майчин 
дом“ и управител на Медицински 
център „Майчин дом“
София, ул. „Здраве“ 2
тел.: 02/9172 200

Доц. д-р Петър Марков
началник отделение по 
aкушерство, обща и онкологична 
гинекология, тазова хирургия, 
Аджибадем Сити Клиник 
Болница Токуда
София, бул. "Никола Й. 
Вапцаров" 51Б
тел.: 02/ 403 4000

Д-р Елена Е. Фадел
специализант по акушерство и 
гинекология
Консултант, Първа САГБАЛ „Света 
София“
София, ул. „Михалаки Ташев“ 2
тел.: 02/4470 234

Десислава Пеева 
сертифициран консултант по 
кърмене и лактация IBCLC и ЛЛЛ 
Лидер
тел.: 0887 559 648
имейл: dessy.peeva@gmail.com
www.karmene.info

Надежда Христова
старша акушерка на Родилна зала 
в СБАЛАГ „Майчин дом“
София, ул. „Здраве“ 2
тел.: 02/9172 200

Радмила Пенкова
старша медицинска сестра,
Аджибадем Сити Клиник Болница 
Токуда
София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 
51Б
тел.: 02/ 403 4000

Петя Андреева
психолог и семеен консултант
www.petya-andreeva.com

Д-р Райна Томова
специалист по вътрешни болести, 
клинична хомеопатия и 
нутриционистика
тел. +359 888 148 912
София, ул. Горски пътник 53
www. homeopatiazateb.com



Първата в България документална филмова поредица, 
посветена на детското здраве и развитие. Може да гледате в YouTube.
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