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Бременността е едно от най-прекрасните 
преживявания за всяка жена. И каквато и 
да е ситуацията в страната или по света, не 
се съмнявайте, че точно сега на вас ви пред-
стои нещо много красиво и незаменимо. 
Опитайте се да се абстрахирате от мислите, 
свързани с пандемията, като това, разбира 
се, не изключва мерките за безопасност, и 
просто се насладете на 9-те месеца. Имай-
те предвид, че вашите настроения и емо-
ции пряко влияят на живота, който носите в 
себе си. И за да можете да дадете най-до-
брото от себе си на малкото създание, а 
това се постига и с качествена информа-
ция, се срещнахме с известни специалисти, 
които в този брой коментират десетки ин-
тересни въпроси – кога ще усетите първи-
те движения на плода, кои са най-честите 
неразположения, какво трябва да знаете за 
секса, контракциите означават ли, че е вре-
ме да потеглите към родилното отделение, 
дали е добре бащата да присъства на раж-
дането... и още, и още. В броя е включена и 
една истинска история, разказана специал-
но за „Бременност и здраве“ – история на 
бременна жена, сблъскала се с коронави-
руса. А ако има нещо, което ви вълнува и не 
откривате отговор в този брой, непремен-
но ни пишете на сайта (www.bremennost-
zdrave.bg) или на фейсбук страницата ни 
(www.facebook.com/bremennostzdrave.bg). 
Бъдете здрави и не забравяйте да се радва-
те! Защото най-хубавото предстои… 
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Първите движения на бебето са 
очаквано и трепетно преживява-
не за всяка бременна жена. Кога 
трябва да се появят първите по-
ритвания, как се усещат и как да 
разберем, че става дума именно 
за тях, кога бебето е най-активно? 
Отговор на тези и още интересни 
въпроси, свързани с активността 
на плода, ни дава Пунар Басри.

ДВИЖЕНИЯТА НА ПЛОДА

ПУНАР 
БАСРИ акушерка, МУ-Варна, Филиал Велико ТърновоБРЕМЕННОСТ
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Кога за първи път бъдещата мама може да 
усети движенията на плода?
ВЕРОЯТНО БРЕМЕННАТА ЖЕНА НЯМА 
ДА УСЕЩА КАК БЕБЕТО РИТА ДО ОКОЛО 
16-ТА-22-РА ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА, 
ВЪПРЕКИ ЧЕ ТО ЗАПОЧВА ДА МЪРДА 
ОЩЕ ПРЕЗ ВТОРИЯ ЛУНАРЕН МЕСЕЦ. 
Акробатичните му движения обаче могат да 
се наблюдават с ултразвук много преди май-
ката да ги усети. Тези, за които това е втора 
или трета бременност, могат да усетят пър-
вите едва доловими поритвания по-рано от 
майките, които са бременни за първи път. 
По-слабите жени също са склонни да усещат 
движения по-рано и по-често. 

На какво наподобяват първите движения?
Жените описват усещането като пърхане 
на златна рибка, която плува, или като по-
лет на пеперуди. Може би ще възприемете 
тези първи леки почуквания или трептения 
в корема като предизвикани от газове или 
като болка, дължаща се на глад, но след 
като започнете да ги преживявате редовно, 
ще забележите и разликата. По-вероятно е 
да усетите тези ранни движения, докато сте 
седнали или легнали.

Колко често бременната жена трябва да 
усеща движенията?
Първоначално движенията, които забеляз-
вате, ще бъдат доста малко на брой и ще се 
появяват рядко. Всъщност, може да усещате 
няколко движения за един ден, а на след-
ващия ден нито едно. Въпреки, че бебето 
мърда и рита непрекъснато, много от него-
вите движения все още не са толкова силни, 
та да бъдат усетени. По-късно, по време на 
втория триместър, тези ритници ще станат 
по-силни и ще се появяват няколко пъти в 
денонощието. 
В учебниците пише, че когато плодът се из-
следва с ултразвук, трябва да се доловят 

поне 3 движения за период от 30 минути. 
Експерти от СЗО твърдят, че  ежедневното 
броене на феталните движения не се препо-
ръчва, но здравите бременни жени трябва 
да бъдат информирани за важността на тези 
движения през третия триместър и трябва да 
се обърнат към лекар, ако усетят промяна.
Ако сте любопитни да сравните своите усе-
щания с усещанията на други бременни 
жени, не се притеснявайте, ако се окаже, че 
вашият опит се различава от техния. Всяко 
бебе си има своя индивидуална активност. 
Стига да няма намаляване на традиционна-
та за бебето активност, която вече познава-
те, това е знак, че бебето вероятно се чув-
ства много добре.
 

ШЕСТ ДВИЖЕНИЯ КАТО РИТНИЦИ, 

ТРЕПКАНЕ ИЛИ ПРОТЯГАНЕ ЗА 2 

ЧАСА СЕ СЧИТАТ ЗА НОРМАЛНИ. НО 

НЕ ИЗПАДАЙТЕ В ПАНИКА, АКО НЕ 

УСЕЩАТЕ 6 ДВИЖЕНИЯ. ПО-МАЛКО 

АКТИВНОСТ МОЖЕ ПРОСТО ДА ОЗНА-

ЧАВА, ЧЕ БЕБЕТО СПИ.

КОЛКО ЧЕСТИ ТРЯБВА  

ДА БЪДАТ

ДВИЖЕНИЯТА 
НА ПЛОДА?
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БРЕМЕННОСТ

Много мами споделят, че бебето най-мно-
го рита късно вечер или рано сутрин… Тога-
ва ли е най-активно?
Това не зависи от денонощието, а от покоя 
на майката. Когато човек е активен, незави-
симо дали е седнал, прав или върви, корем-
ната стена също е активна. По този начин се 
увеличава тонусът на коремните мускули и 
се задава дистанция на движенията. 

КОГАТО ЛЕГНЕТЕ И СЕ ОТПУСНЕТЕ, 
ПРОСТРАНСТВОТО СТАВА ПО-ГОЛЯМО 
И БЕБЕТО СЕ ЧУВСТВА СВОБОДНО ДА 
МЪРДА.

Вярно ли е, че към края на бременността 
движенията намаляват?
Има сериозни научни проучвания, според 
които жените се притесняват от намалени-
те движения на плода в края на бремен-
ността. Според учените, когато наближава  
раждането, характерът на движенията се 
променя – това се дължи на ограниченото 
пространство в матката, но честотата и ин-
тензивността обикновено не намаляват. 
Бременните често съобщават за промени в 
движението на плода по отношение на чес-
тотата, интензивността, характера и продъл-
жителността на движенията. Затова жените 
трябва да се съветват, да се обръщат към 
специалист, ако преценят, че движенията на 
бебето са станали прекалено бурни, или об-
ратното – прекалено  редки.

Какво ни показват движенията? Ако бебето 
е много активно или малко активно – какво 
значи това? Кога имаме основание за при-
теснение?
Бебетата най-често се движат в отговор на 
случващото се в заобикалящата ги среда. 
Бебето „чува“ известни звукови сигнали от 
24-25 г.с., а силните звукови дразнения во-
дят до усилване на двигателната активност.
 
ТВЪРДЕ МНОГО ШУМ, ПРЕКАЛЕНО СИЛ-
НА СВЕТЛИНА ИЛИ ДОРИ НЯКОИ ОП-
РЕДЕЛЕНИ ХРАНИ МОГАТ ДА СТИМУ-
ЛИРАТ ДВИЖЕНИЯТА. БЕБЕТАТА ИМАТ 
ПЕРИОДИ НА СЪН И БОДЪРСТВАНЕ. АКО 
ВИЕ СЕ ДВИЖИТЕ, ТОВА МОЖЕ ДА ПО-
ДЕЙСТВА УСПОКОЯВАЩО НА ДЕТЕТО ВИ 
И ДОРИ МОЖЕ ДА ГО ПРИСПИ. ВСЯКО 
ДЕТЕ ИМА СВОЙ РИТЪМ НА ДВИЖЕ-
НИЕ В МАТКАТА И МАЙКАТА Е НАЯСНО 
С НЕГО. 
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Бременността е най-великото природно творение. За съжаление обаче 
обикновено е придружена от редица неразположения, които бъдещата 
майка изпитва през 9-те месеца. Кои са най-честите оплаквания, от как-
во са причинени и как да се справим с тях, разказва д-р Тодорова. 

От какво най-често се оплакват бременните 
жени?
Едно от най-честите оплаквания, свърза-
ни с първия триместър, е НАЛИЧИЕТО НА 

УМОРА – лесно настъпваща и проявяваща 
се дори при минимални физически натовар-
вания. Някои от бъдещите майки имат това 
усещане само в началото на бременността, 

НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯТА 
ПРЕЗ 9-ТЕ МЕСЕЦА

Д-Р ТИНА 
ТОДОРОВА

акушер-гинеколог в АГ отделение УМБАЛ „Софиямед“БРЕМЕННОСТ
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И МАЛКО ЗА 

ПРИЯТНИТЕ УСЕЩАНИЯ…

НАРЕД С НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯТА ПО ВРЕМЕ 

НА БРЕМЕННОСТТА, ИМА И МНОГО ПРИ-

ЯТНИ УСЕЩАНИЯ, КОИТО НЯКОИ ОТ ВАС 

ЩЕ ИЗПИТАТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ. ЩЕ УСЕТИ-

ТЕ ПЪРВИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА БЕБЕТО. ЩЕ 

СТАНЕТЕ СВИДЕТЕЛ НА РАЗВИТИЕТО НА 

ЕДИН ПЕРФЕКТЕН ОРГАНИЗЪМ В АБСО-

ЛЮТНИЯ СИНХРОН С ВРЕМЕТО. БРЕМЕН-

НОСТТА Е ЕДНО ДЪЛГО ПЪТУВАНЕ, КОЕТО 

ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ВИ ОТВЕДЕ В ЕДИН НОВ 

СВЯТ, ИЗПЪЛНЕН С РАДОСТИ, ТРЕПЕТИ И 

МНОГО ЖЕЛАНИЕ ЗА СКОРОШНА СРЕЩА. 

ВСЯКО ЕДНО ОТ НЕПРИЯТНИТЕ НЕРАЗПО-

ЛОЖЕНИЯ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ В МИГА, В КОЙТО 

СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО СЪВЪРШЕНСТВОТО, 

НАРЕЧЕНО НОВ ЖИВОТ.  

други в края й, а трети през цялата бремен-
ност. През първите месеци нараства обемът 
и качеството на циркулиращата кръв, за да 
се осигурят оптимални условия за развитие 
на плода. Тези и други промени в организма 
на жената водят до по-усилена дейност на 
сърцето и на останалите органи и системи. 
Във втория триместър от бременността хор-
моналният статус е по-стабилен, организмът 
се е адаптирал и с лекота работи за разви-
тието на плода и същевременно отговаря 
адекватно на нуждите на бременната. При 
наличие на умора в този период се препо-
ръчват умерени тренировки. В третия три-
местър умората е възможно да бъде и при-
знак на желязодефицитна анемия.

ГАДЕНЕТО И ПОВРЪЩАНЕТО са вторите 
най-често срещани симптоми в първите ме-
сеци. Обикновено се появяват сутрин, след 
ставане от леглото. Виновник за тези непри-
ятни усещания е хормон, който се повишава 
значително в първите месеци. При някои от 
пациентките гаденето и повръщането се по-
явяват за кратко, само в първите седмици, а 
при други – продължават до средата и дори 
до края на бременността. Съветите на спе-
циалистите са да се придържате към прием 
на повече течности (на малки глътки), меню, 
богато на въглехидрати и бедно на мазнини, 
избягване на силни миризми. При наличие 
на многократно гадене и повръщане се кон-
султирайте с вашия лекар. При някои от бъ-
дещите майки е възможно да се наложи и 
хоспитализация, при неовладяване на симп-
томите и настъпване на дехидратация.

При някои жени КРАМПИТЕ (т. нар. мускул-
ни спазми) са спътници на бременността. 
Появяват се предимно вечер, в областта на 
подбедриците. Те са болезнени и траят по 
няколко секунди. Могат да бъдат симптом 
на магнезиев дефицит в организма на май-
ката, но могат да бъдат провокирани и от 

притискане на нервни окончания от нарас-
налата матка. Като превенция е възможно 
да се приемат повече пълнозърнести хра-
ни, кафяв ориз, мляко и млечни продукти. В 
ежедневието избягвайте да сте постоянно в 
седнало положение или с кръстосани крака. 
Прекомерната физическа активност също не 
е препоръчителна. 
По време на бременността е удачно да се 
извършват умерени физически активности. 
Това ще допринесе за поддържане на то-
нуса на организма и ще предотврати пре-
комерното наддаване на тегло. Освен това 
физическото натоварване помага за стиму-
лиране на кръвообращението. 
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Д-Р ВЕНИСЛАВА 
АЛЕКСАНДРОВА акушер-гинеколог, Болница ВитаБРЕМЕННОСТ

Трябва ли да се пият допълнително витамини и минерали през 9-те ме-
сеца или разнообразното хранене е достатъчно? Как да разберем дали 
имаме дефицит на някои от тях? Има ли такива витамини и минерали, 
които задължително се назначават по време на бременността? За да по-
говорим на тази толкова важна тема се срещнахме с д-р Александрова.

ВИТАМИНИТЕ. 
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

 Задължителни ли са витамините и мине-
ралите по време на бременност?
Бременността продължава средно около 40 
седмици или 10 лунарни месеца (всеки лу-
нарен месец има 28 дни ). Това е дълъг пе-
риод, разделен условно на три триместъра, 
през които протичат сложни процеси на об-

разуване и развитие на всички органи и сис-
теми на плода. Витамините, минералите и 
микроелементите по време на бременност 
са необходими, за да могат тези процеси да 
протекат плавно, както и за да предотвра-
тят изтощение на организма на бременната 
жена. Комбинираните витамини за бремен-
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ВИТАМИНИТЕ. 
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ни, които се предлагат на пазара са приго-
дени за поддържане на едно сравнително 
стабилно ниво в майчиния организъм, но не 
могат да се използват при вече наличен де-
фицит. Когато се установи дефицит на някой 
конкретен витамин е препоръчително той 
да се приема допълнително. Недостиг на 
витамини и минерали в повечето случаи се 
наблюдава при напредване на бременност-
та и рядко в самото начало. Има много про-
учвания в полза на това, че ако се започне 
прием на комбинирани витамини от самото 
начало на бременността, по-рядко се стига 
до тежък дефицит в последния триместър. 
Някои лекари предпочитат да не изписват 
комбинирани витамини от самото начало 
на бременността, а да коригират само тези, 
чиито нива намаляват. 

 Има ли признаци, по които бременната 
жена може да разбере, че й липсват вита-
мини?
Бременната жена не може да разбере как-
во конкретно й липсва, без да се направят 
необходимите изследвания, но може да съ-
общи на проследяващия я гинеколог, че се 
чувства прекалено уморена, изтощена, че се 
задъхва, че получава отоци по крайниците 
и други. За правилното протичане на всеки 
един от трите триместъра са необходими 
различни витамини, а в зависимост от срока 
на бременността се променя и дозата, в коя-
то те се приемат.

 Кои са най-важните витамини през 9-те 
календарни месеца и защо? 
Почти няма жена, планираща забременява-
не, която да не знае, че трябва да приема 
фолиева киселина – витамин В9. По време 
на бременност нуждите от прием на фоли-
ева киселина се увеличават почти двойно. 
Недостигът на витамина води до дефекти на 
невралната тръба на плода и може да е една 
от причините за спина бифида. Невралната 

тръба, от която впоследствие се образуват 
централния и гръбначния мозък, се фор-
мира до 25-ти – 28-ми ден на бременност-
та. Поради тази причина е препоръчително 
жените, които плануват забременяване, да 
приемат по 1 таблетка от 400 mcg фолиева 
киселина около един до три месеца преди 
забременяването. По време на бременност 
може да се приемат дори две таблетки, за 
да се предотвратят както дефекти на не-
вралната тръба, така и дефекти във форми-
рането на сърдечно-съдовата система на 
плода и образуването на плацентата. 
Има достатъчно проучвания по отношение 
на приема на селен в ранна бременност. Ос-
вен, че намалява риска от спонтанни аборти, 
селенът има положително влияние и върху 
имунната система на бременната жена. По 
време на бременност имунитета се понижа-
ва, така че прием на селен в разумни дози 
води до по-висока устойчивост на майчиния 
организъм към вирусни и бактериални ин-
фекции.

Бременните жени имат нужда от два пъти 
по-голямо  количество желязо. То влиза 
в състава на хемоглобина, който пренася 
кислород до жизненоважните органи, как-
то и до матката, плацентата и плода. Вся-
ка бременност е свързана с физиологично 
разреждане на кръвта, наречено хемоди-
луция. На фона на този процес се понижа-
ват стойностите на хемоглобина. Лекарят, 
следящ бременността, трябва да изследва 
периодично и нивото на желязо в кръвта на 
бременната жена. Една от честите форми 
на анемия по време на бременност е желя-
зодефицитната анемия – тя трябва да бъде 
коригирана по няколко причини. На първо 
място ниските нива на хемоглобин и желя-
зо водят до намалена физическа активност, 
лесна уморяемост, както и апатия у бре-
менната жена. Забавя се феталният растеж. 
Има реален риск от усложнения по време 
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на самото раждане. Установено е, че желя-
зото не преминава през майчината кърма 
и цялото необходимо количество желязо за 
извънутробния начин на живот на новоро-
деното се набавя по време на 9-те месеца. 
Това количество е достатъчно, за да задо-
воли нуждите на бебето в първите 4 месе-
ца след раждането му, тоест времето преди 
захранването му. 

Невинаги анемията по време на бременност 
е желязодефицитна. Важен витамин, необ-
ходим за производството на червени кръв-
ни клетки и нормална функция на нервната 
система на плода, е витамин В12. Той под-
помага синтеза на ДНК и РНК. Без него не 
могат да се образуват повече от 100 ензима, 
протеини, хормони и липиди в човешкия 
организъм. По време на бременност нивата 
на витамин В12 спадат прогресивно. Това е 
най-отчетливо в трети триместър. Причина-
та, от една страна, се дължи на хемодилу-
цията, както и на повишената филтрация на 
кръвта през бъбреците по време на бремен-
ност, което води до повишени загуби от ви-
тамина чрез урината. Ниските нива на вита-
мина се срещат по-често при вегетарианци, 
вегани и суровоядци, както и при пациенти 
с малабсорбция, гастрит и други гастроин-
тестинални заболявания. За да се установи 
наличие на понижени нива на витамина или 
дефицит, той трябва да се изследва допъл-
нително. Това може да се направи и преди 
забременяването. При нисък хемоглобин, 
но добри нива на желязото в кръвта на бре-
менната, трябва да се предвиди нуждата 
от витамин В12. На пазара има много про-
дукти. Той е мастно разтворим витамин и 
дефицитът му се коригира най-бързо чрез 
мускулни инжекции. Ако не се касае за де-
фицит, а само за понижено количество, мо-
гат да се използват и препарати за сублинг-
вална употреба в съответната доза. 
С напредването на бременността и особено 

в третия триместър се повишава и нуждата 
от магнезий. Калцият води до контракция, 
а магнезият до релаксация на мускулите. В 
периода около 28-ма – 32-ра гестационна 
седмица всяка бременна съобщава за ма-
точни стягания без болка. Това са подготви-
телни контракции и когато не са съпроводе-
ни с болка, не водят до промяна в статуса на 
шийката на матката. В този срок по прецен-
ка на лекаря може да се назначи магнезиев 
препарат. Установено е, че мускулните влак-
на в матката имат рецептори за магнезия 
около и след 16-та гестационна седмица. 
На практика преди този срок приемането на 
магнезий няма нужния ефект. 

Витамин Д също е изключително важен. 
Ниските му нива се свързват с повишен риск 
от усложнения по време на бременност като 
прееклампсия, гестационен диабет и ниско 
тегло на новороденото. Омега-3-мастни ки-
селини подпомагат както физиологичното 
протичане на бременността, така и влияят 
добре на психичното здраве на бременната 
жена. 

 До какво може да доведе недостигът на 
витамини?
Недостигът на витамини и минерали води 
до нарушение във физиологичното проти-
чане на бременността. Това от своя страна 
крие риск за преждевременно раждане, 
раждане на плод с намалено тегло за геста-
ционната възраст, нарушения в протичането 
на ранния неонатален период и процесите 
на адаптация на новороденото. За правил-
ното протичане на бременността е необхо-
димо балансирано и разнообразно хранене. 
При понижени нива или дефицит на някои 
от най- важните витамини и микроелемен-
ти, проследяващият бременността лекар 
трябва да назначи тяхното допълнително 
приемане в съответната форма и в нужното 
количество. 
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Д-Р НИКОЛА 
НИКОЛОВ акушер-гинеколог, Болница ВитаБРЕМЕННОСТ

Слузестата запушалка или т. нар. още „тапа“ звучи като нещо страш-
но, кърваво и драматично, особено когато става дума за нейното 
падане. Какво, всъщност, представлява тя, как изглежда, каква роля 
изпълнява и падането й дали е знак за раждане? На тези и още любо-
питни въпроси по темата отговаря д-р Николов.

СЛУЗЕСТА ЗАПУШАЛКА: 
КАКВО ОЗНАЧАВА 
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 За тапа или слузеста запушалка гово-
рим през бременността?
Нека изясним, че матката не е бутилка с 
течност, която е затапена с тапа, пречеща 
да излезе съдържимото. Правилно е да се 
каже слузеста запушалка.
 
СЛУЗЕСТАТА ЗАПУШАЛКА СЕ ОБРАЗУВА 
ОТ ЖЛЕЗИТЕ НА КАНАЛА НА МАТОЧНА-
ТА ШИЙКА С ЦЕЛ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА 
ПРОНИКВАНЕТО НА ИНФЕКЦИЯ ОТ ВЛА-
ГАЛИЩЕТО КЪМ МАТОЧНАТА КУХИНА И 
ОКОЛОПЛОДНИТЕ ОБВИВКИ. СЛУЗЕСТА-
ТА ЗАПУШАЛКА, ТАКА ДА СЕ КАЖЕ, СЛУ-
ЖИ КАТО ЕДНА ДИНАМИЧНА БАРИЕРА 
КЪМ ВЛАГАЛИЩЕТО И ИЗВЪНУТРОБНА-
ТА СРЕДА.

 Как изглежда слузестата запушалка?
Слузестата запушалка изглежда като жъл-
теникава, прозрачна, желеобразна суб-
станция, доста разтеглива и плътна, приме-
сена с жилки кръв.
Обикновено към края на бременността 
секретът от канала на маточната шийка и 
трансудацията от влагалищните стени уве-
личават значително секрета от гениталии-
те. В резултат на това гореописаната суб-
станция изпада като по-плътно парче, което 
обикновено остава цяло, по това може да 
се разбере, че запушалката е изпаднала.

 Какво следва да направи бременната 
жена, ако забележи, че слузестата запу-
шалка е паднала?
Когато бременната установи или се усъм-
ни, че запушалката е изпаднала, се препо-
ръчва гинекологичен преглед (вагинален), 
с цел установяване наличието на скъсява-

не и разширение на маточната шийка, като 
прогноза за започващо раждане. 

ОБИКНОВЕНО ИЗПАДАНЕТО НА ЗАПУ-
ШАЛКАТА СЕ ВКЛЮЧВА КЪМ ТАКА НА-
РЕЧЕНОТО „БЕЛЕЖЕНЕ”, КОЕТО Е ОТ 
ПРЕДВЕСТНИЦИТЕ НА РАЖДАНЕТО. ПРИ 
ЛИПСА НА МАТОЧНИ КОНТРАКЦИИ, РАЗ-
БИРА СЕ, НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕГЛЕ-
ДЪТ ДА БЪДЕ ПО СПЕШНОСТ. 

 След падането на слузестата запушалка 
до колко време може да започне ражда-
нето?

ПРИ НОРМАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ 
Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ ПРЕДВИДЕНО 
КОГА ТОЧНО ЩЕ ЗАПОЧНЕ АКТИВНОТО 
РАЖДАНЕ, САМО ПРИ ИЗПАДАНЕ НА ЗА-
ПУШАЛКАТА, БЕЗ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН 
ГИНИКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД. ПОНЯКОГА 
И НЕГОВОТО ИЗВЪРШВАНЕ СЪЩО НЕ 
МОЖЕ ДА ДАДЕ ЕДНОЗНАЧЕН ОТГОВОР. 
ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ НАЛИЧИЕТО ИЛИ 
ОТСЪСТВИЕТО НА РЕГУЛЯРНИ МАТОЧ-
НИ КОНТРАКЦИИ. ТРЯБВА ДА СЕ ПОД-
ЧЕРТАЕ, ЧЕ ОЧАКВАЩИТЕ ОПЕРАТИВНО 
РАЖДАНЕ – ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ,  БИ 
ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ОСОБЕНО НАБЛЮ-
ДАТЕЛНИ И ВЕДНАГА СЛЕД КАТО УСТА-
НОВЯТ, ЧЕ ЗАПУШАЛКАТА Е ИЗПАДНАЛА, 
ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ НАБЛЮДАВАЩИЯ 
ГИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ЗАЩОТО ТОВА 
ТВЪРДЕ ЧЕСТО ОЗНАЧАВА РОДОРАЗРЕ-
ШЕНИЕ ПО СПЕШНОСТ.
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Поради ред физиологични промени в тялото на бременната жена уро-
логичните инфекции през 9-те месеца могат да зачестят. Като цяло те 
могат да протекат безсимптомно или пък с така познатите на доста 
жени неприятни симптоми – парене и болка при уриниране. Ето защо 
урината се следи всеки месец и се явява важен показател за здравето 
на бременната жена. Кои са най-честите урологични инфекции и как 
да се справим с тях попитахме д-р Райна Томова. 

УРОЛОГИЧНИ ИНФЕКЦИИ 
ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА

Д-Р РАЙНА 
ТОМОВА

специалист по вътрешни болести, 
клинична хомеопатия и нутриционистикаБРЕМЕННОСТ
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Наистина ли през време на бремен-
ността жената е по-склонна към урологич-
ни инфекции?
Инфекциите на пикочните пътища засягат 
приблизително 10% от всички бременни 
жени. Появата им се благоприятства от ня-
кои специфични промени, които тялото пре-
търпява в хода на бременността:

ОПЛОДЕНАТА МАТКА СЕ УВЕЛИЧАВА ПО 
РАЗМЕР И ПОСТЕПЕННО ЗАПОЧВА ДА 
ПРИТИСКА ПИКОЧНИЯ МЕХУР. 

Това води до по-често уриниране, но и до 
непълно изпразване на мехура в края на 
уринирането. Остатъчната урина, която 
престоява по-дълго в пикочния мехур, е 
благоприятна среда за развитие на инфек-
ции. От друга страна, притискането води 
до промяна на ъгъла на вливане на урете-
рите (каналчетата, свързващи бъбреците и 
пикочния мехур), което може да доведе до 
т. нар. везико-уретерален рефлукс, при кой-
то по време на уриниране част от урината 
се връща обратно към бъбреците. При това 
положение, ако пикочният мехур е инфекти-
ран, инфекцията лесно може да „прескочи“ 
към бъбреците и от цистит (възпаление на 
пикочния мехур) да се превърне в пиело-
нефрит (възпаление на бъбреците), което 
вече е едно много по-тревожно състояние.

ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА СЕ 
УВЕЛИЧАВА СИНТЕЗЪТ НА ХОРМОНА 
ПРОГЕСТЕРОН. 

По-високите му нива водят до отпускане на 
мускулатурата на пикочните пътища. По-от-
пуснатият мехурен сфинктер (мускулът в 
стената на пикочния мехур, който възпрепят-
ства изтичането на урината) улеснява про-
никването на бактерии от външната среда.  

САМАТА УРИНА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ 
СЪЩО ПРОМЕНЯ СВОИТЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ – КИСЕЛИННОСТТА СТАВА 
ПО-ВИСОКА, А СЪЩО ТАКА СЕ ОТДЕЛЯ 
И ПО-ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ГЛЮКОЗА.

Всичко това превръща урината в много бла-
гоприятна среда за развитие на бактерии. 

Какви са симптомите при инфекция?
Понякога инфекцията на пикочните пътища 
при бременните жени може да протече без 
никакви или с много слабо изразени оплак-
вания, т.нар. безсимптомна бактериурия. 
Ето защо е препоръчително да не пропус-
кате ежемесечното изследване на урината, 
дори и да нямате оплаквания.

Циститът (инфекцията на пикочния мехур) 
обичайно води до чести и болезнени позиви 
за уриниране, парене при уриниране, поня-
кога до наличие на кръв в урината. 

Пиелонефритът (инфекцията на бъбреци-
те) е сериозно усложнение, което протича 
с болки в областта на кръста и висока тем-
пература. За разлика от цистита, при който 
лечението обикновено се провежда в до-
машни условия, пиелонефритът се лекува 
в болнични условия. Подбират се антибио-
тици, които не преминават плацентарната 
бариера, т.е. не биха навредили на плода, и 
които отговарят на чувствителността на изо-
лирания при микробиологичното изследва-
не причинител.  

Как да си помогнем с хомеопатия?
Хомеопатията е полезна в две направления –  
за профилактика и за ускоряване на оздра-
вителния процес в острата фаза. 
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ПРОФИЛАКТИКА
Профилактиката е от изключително значе-
ние, тъй като тя намалява вероятността да 
се подложите на нежелано лечение по-къс-
но. Тя включва:

• Прием на много течности (поне 30 мл на 
килограм тегло).

• Стриктна интимна хигиена. Трябва да се 
има предвид, че най-честият причинител на 
инфекциите на пикочните пътища е Ешери-
хия коли. Този микроорганизъм е норма-
лен обитател на дебелото черво и при една 
не дотам стриктна хигиена лесно може да 
„прескочи“ по съседство към пикочните пъ-
тища.

• Прием на следните хомеопатични проду-
кти:

Colibacillinum 15CH повишава специ-
фичната резистентност на организма към 
най-честия причинител на инфекциите – 
Ешерихия коли. Приема се веднъж седмич-
но, по 10 гранули (например всяка събота).

Silicea 15CH подобрява имунния отго-
вор на организма и се приема също вед-
нъж седмично по 10 гранули (например 
всяка неделя).

Sepia officinalis 15CH е съществен еле-
мент в профилактиката на рецидивиращите 
пикочни и генитални инфекции при бремен-
ните жени. Той има и други приложения по 
време на бременност, касаещи гаденето 
и повръщането в първия триместър, със-
тоянието на кожата, профилактиката на 
разширените вени, подобряването на елас-
тичността на тазовото дъно. Поради това е 
препоръчително да се приема по 5 гранули 
на ден почти през цялата бременност. 

ЛЕЧЕНИЕ
При вече развила се инфекция на пикочния 
мехур, хомеопатичният метод е само допъл-
ващ, но той ускорява оздравителния процес 
и бързо облекчава оплакванията, свързани 
с цистита. Сред най-често използваните ме-
дикаменти са:

Cantharis vesicatoria 9СН – използва се 
при цистит, протичащ с чести позиви за ури-
ниране и парене, като може да е съпрово-
ден и с болки преди, по време и след ури-
ниране.

Arsenicum album 9СН се прилага за ле-
чение на цистит с много силно усещане за 
парене и придружаваща отпадналост. По-
добрение на оплакванията настъпва при 
затопляне.

Mercurius corrosivus 9CH се използва 
системно при т.нар. хеморагични цистити, 
т.е. при наличие на кръв в урината.

Sarsaparilla 9CH e подходящ избор при 
цистит, възникващ на фона на камъни и/или 
песъчинки в бъбреците. 

Magnesia phosphorica 9CH се предписва 
при спастични болки, които в известна сте-
пен се подобряват от прегъване на две и на-
тиск върху болезнената област. 

ВНИМАНИЕ: ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ОСТ-
РИТЕ ОПЛАКВАНИЯ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛ-
НО 4-6 ПЪТИ ДНЕВНО ДА СЕ ПРИЕМАТ 
ПО 5 ГРАНУЛИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ МЕДИ-
КАМЕНТ ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ МЕ-
ДИКАМЕНТИ, КАТО ПРИ ПОДОБРЕНИЕ 
БРОЯТ НА ПРИЕМИТЕ СЕ РАЗРЕЖДА.

БРЕМЕННОСТ
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Навярно сте чували, че стомахът е вторият 
мозък. И това действително е така поради 
факта, че от здравето на стомашно-чревния 
тракт зависят жизнената функция на целия 
организъм, оптималното тегло, настрое-
нието ни и дори способността ни бързо да 
взимаме решения. 
Всяка жена е имала период на стомашно 
неразположение или нарушено храносми-
лане. Имала е също и интимен дискомфорт 
и нарушена вагинална микрофлора. Причи-
ната се крие в нарушения баланс на т.нар. 
„добри“ и „лоши“ бактерии. А този баланс е 
особено важен за кърмещите майки.
„Добрите“ бактерии оказват стимулиращо 
въздействие върху имунната ни система, 
предпазват организма от проникването 
и размножаването на болестотворните 
бактерии и спомагат за постъпването в 
организма на вещества, които може изцяло 
да липсват в храната. Затова е толкова 
важно да поддържаме баланса на полез-
ните бактерии в стомашно-чревния тракт. 
За съжаление, днес промишленото произ-
водство на храни не доставя т.нар. „добри“ 
бактерии за стомашно-чревния тракт и все 
повече се препоръчва приема на пробиоти-
ци и пребиотици.

BACTOJOY FEMIN благоприятства опти-
малното функциониране на метаболизма 
и усвояването на хранителните вещества, 
свързани със специфичните нужди на жен-
ския организъм. Подпомага нормалната 
функция на имунната система, както и на 
естествения баланс на стомашно-чревната 
и вагинална микрофлора, като минимизира 
възможността за инфекции. Той служи като 
мощен антиоксидант, подпомагащ черния 
дроб в очистителните процеси и има успо-
кояващ и подмладяващ ефект. Този проби-
отик е естествен източник на фибри с много 
лек лаксативен ефект, тъй като съдържа 
българска роза Дамасцена – тя действа 
като мощен антиоксидант с успокояващ и 
възстановяващ ефект. 
BACTOJOY FEMIN и други висококачест-
вени български пробиотици с автентичния 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
можете да намерите в избрани аптеки и на 
www.bulgarbiotic.bg. Използвайте промо 
код: Bactojoy2021, валиден до 31.12.2021 г., 
за да се възползвате от 10% отстъпка.

ЗДРАВЕТО НА ЖЕНАТА СЕ КРИЕ В 
СИЛАТА НА ПРОБИОТИЦИТЕ
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СЕКС ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

ДОЦ. ДИАНА 
ДИМИТРОВА

доктор по психология, 
Медицински университет – ВарнаБРЕМЕННОСТ

Интимният живот по време на бременност често се проме-
ня. И ако в началото заради неразположението, главоболието 
или гаденето на жената никак не й е до секс, то по средата 
на бременността либидото й се засилва. Но всичко е строго 
индивидуално – и ако при някои двойки сексуалното жела-
ние нараства, то при други е съвсем слабо или дори напълно 
липсва. По темата за секса през бременността разговаряме с 
доц. Димитрова.
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Полезен или вреден е сексът през бре-
менността?
Ако бременността протича нормално, няма 
никакви причини интимните отношения да 
бъдат забранявани. Нещо повече – сексът 
може да има и много предимства. Ето някои 
от тях, над които е добре да се замислите:

• Сексът гори калории (50 калории за 1 час) 
и укрепва мускулите на тазовото дъно, кое-
то е важно за раждането и възстановяването 
след това;
• Води до понижаване на кръвното налягане 
и помага за по-добър сън;
• Оргазмът води до освобождаването на ок-
ситоцин, хормон, който повишава прага на 
болка и засилва привързаността;
• Сексът по време на бременност може да 
намали нивата на стрес;
• Когато майката се чувства добре, и детето 
се чувства добре, а това оказва положител-
но влияние върху състоянието му.

Има ли пози, които се препоръчват?
Всяка поза е удачна, когато е приета и же-
лана и от двамата партньори. С нараства-
нето на корема обаче удобните пози се 
променят. В края на бременността мисио-
нерската поза трябва да се избягва поради 
принудителното гръбно положение на же-
ната. Препоръчва се и двамата партньори 
да са в изправена позиция, като мъжът е 
зад жената и проникването може да се 
контролира. Грубият секс е недопустим, 
както и всичко, което създава дискомфорт 
на бъдещата майка. Може да използвате 
възглавница, която да поставите между ко-
ленете си при странична позиция (попови 
лъжички). Ако е необходимо – използвайте 
лубрикант. Оралният секс е безопасен по 
време на бременност, ако се спазва добра 
орална хигиена и по никакъв начин не се 
издухва въздух във влагалището. 

В кои случаи сексът е забранен?
Ако имате някои от следните симптоми, е 
добре да посетите лекар, а сексът да се из-
бягва:

• болка по време на коитус (полов акт);
• съмнение за разкъсан околоплоден мехур 
и изтичане на околоплодните води;
• кървене от влагалището или зацапване;
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• имате преживяно преждевременно раж-
дане или няколко спонтанни аборта;
• плацентата ви частично или напълно по-
крива отвора на маточната шийка (плацента 
превия).

Може ли сексът да предизвика спонтанен 
аборт? 
Сексът по време на бременност не може 
да предизвика спонтанен аборт. Ако обаче 
бременността е на термин или преносвате, 
сексът може да ускори процеса.

Нужно ли е да се използва презерватив? 
Не е необходимо да се използват презерва-
тиви, освен в случаите, когато има съмнение 
или наличие на вагинална инфекция. Увели-
чено течение от влагалището, съпроводено 
с неприятна миризма, сърбеж и дискомфорт 
е повод да се посети лекар. 

При някои жени се наблюдава увеличено 
либидо, при други – напротив, то спада…
Тъй като кръвотокът към половите органи 
е повишен по време на бременност, при 
много жени сексуалните усещания са много 
по-силни от обикновеното. Това се отнася и 
за оргазмите, които се постигат по-лесно, а 
понякога са и по-интензивни. 
Учените твърдят, че през бременността ли-
бидото се „контролира“ от общото състоя-
ние на жената. Ако тя се чувства в отлична 
физическа и психическа форма, няма осно-
вания за опасения. 

Някои бъдещи майки и татковци се при-
тесняват, че могат да увредят бебето…
Тези страхове са необосновани. Бебето е 
много добре защитено в майчината утро-
ба. Половият акт по никакъв начин не може 
да му навреди. Детето не става свидетел на 
интимните моменти между родителите си. 
Единствената промяна, която то може да 
регистрира, е промяната на пулса на своята 
майка. Това е нормално състояние за него, 
нещо, с което е свикнало и дори е полезно. 
Родителите не трябва да се притесняват, че 
могат да увредят или наранят плода по вре-
ме на секс. 

В проучване от 2016 г., свързано със сек-
суалната активност по време на бремен-
ност, авторите (Моника Старъч и Алек-
сандра Кучаржук) са поискали от 220 
жени да отговорят на въпроса коя поза 
им е била най-удобна по време на насто-
ящата бременност. Резултатите са  пока-
зани на фигурата по-долу.

ЛЮБОПИТНО

БРЕМЕННОСТ
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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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Д-Р ЦВЕТЕЛИНА 
ДУЧЕВА

стоматолог, 
Дентална клиника Петър Дучев

При планиране или при налична вече бременност всяка жена преминава 
през множество медицински специалисти и прегледи. Бъдещите майки 
се консултират с личния си лекар и с акушер-гинеколога си, редовно се 
правят кръвни изследвания, ултразвукови прегледи и какво ли още не. 
За съжаление, малко жени през този период се сещат, че трябва да обър-
нат специално внимание и на… зъбите! А това е важно, защото нелеку-
ваните зъбни заболявания носят риск от неочаквани проблеми по време 
на бременността. Повече яснота по темата внася д-р Цветелина Дучева.

ГРИЖИ ЗА ЗЪБИТЕ 
                                   ПРЕЗ 9-ТЕ МЕСЕЦА

БРЕМЕННОСТ
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стоматолог, 
Дентална клиника Петър Дучев

Кои са най-честите проблеми със зъбите 
през бременността?  
Най-често по време на бременността оплак-
ванията се дължат на променените нива на 
прогестерон и естро ген. Характерно за тях 
е, че засилват кръвообращението в лигави-
цата на матката и влагалището, за да осигу-
рят нормалния растеж и хранене на плода. 
Влагалищната лигавица е много идентична 
с лигавицата на устата, оттам има и засиле-
но кръвообращение в лигавицата и епитела 
на венците, появяват се симптоми на пови-
шена чувствителност, спонтанно кървене, 
отдръпване на венеца заради липсата на 
адекватна хигиена, поява на болка, а поня-
кога и на отток…
Друг проблем е, че хормоналните промени 
затрудняват способността на тялото за бързо 
възстановяване на меките тъкани. Промяна-
та във физическата активност и имунологич-
ните промени повишават чувствителността 
към инфекции в устата, включително забо-
лявания на зъбодържащия апарат (парадон-
тоза).
Високите нива на споменатите два хормона 
намаляват тонуса на сфинктерите на стома-
ха и жлъчката, като в резултат при почти 30-
50% от бременните се наблюдава рефлукс 
поради притискане на стомаха от плода. 
Това, заедно с промените в диетата и често-
тата на храненето, увеличава киселинността 
и повишава риска от развитие на кариес.

Какви грижи са нужни за зъбите и венците, 
за да се избегнат подобни проблеми? 

СТОМАТОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ПРЕНА-
ТАЛНА ГРИЖА! 

Грижата за зъбите на бъдещото бебе трябва 
да започнат още преди зачеването му. Си-
гурно ви  се струва странно и безсмислено, 

но е истина. Нужно е още при планирането 
на бременността бъдещата майка да посети 
личния си стоматолог, да си направи рент-
генова снимка и да се увери, че в устата й 
няма огнищни инфекции, кариеси, зъбен ка-
мък, гингивит (възпаление на венците) или 
начален пародонтит (пародонтоза). Защото 
всяко възпаление в устата по време на бре-
менността, може да се обостри и да доведе 
до сериозни усложнения, които да наложат 
лечение. Тази предварителна грижа, про-
филактика и лечение са задължителни не 
само за бъдещата майка, но и за всички, 
които ще са в пряк контакт с новородено-
то – татко, братче, сестриче, баба, дядо. Не 
се изненадвайте!!! През първите седмици 
от живота на нашите деца кожата и лига-
виците им се населяват от т.нар. „семейни 
полезни бактерии“, които формират полез-
ната микрофлора в нашето тяло. Децата ни 
се раждат напълно стерилни, те излизат от 
една напълно стерилната среда и по пътя си 
през родовия канал, а после и в ръцете на 
най-близките хора по контактен и въздуш-
но-капков път полезните бактерии населя-
ват своите ареали и зони. Затова е нужно 
хората, които са в контакт с детето, да имат 
здрави зъби и добра орална хигиена, защо-
то в противен случай могат да се пренесат 
чрез целувка или милувка кариесогенни ми-
кроорганизми и други патогени в устата на 
детето.

Колко пъти през 9-те месеца е редно жена-
та да посети зъболекар?

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОСЕТИ ЗЪ-
БОЛЕКАР ПРЕДИ ЗАЧЕВАНЕТО, КАКТО И 
ПРЕЗ 2-РИЯ ТРИМЕСТЪР НА БРЕМЕН-
НОСТТА ЗА ЕВЕНТУАЛНО ЛЕЧЕНИЕ, А ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА И ХИГИЕНА – МЕЖДУ 
4-ТИЯ И 8-МИЯ МЕСЕЦ. 
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ПРОЦЕДУРИТЕ НЕ БИВА ДА СА ДЪЛГИ, 
МАКСИМУМ ДО 40 МИНУТИ. 
МНОГО Е ВАЖНО БРЕМЕННАТА ПАЦИ-
ЕНТКА ДА ЛЕЖИ, А НЕ ДА СЕДИ НА СТО-
ЛА, ПОД ДЯСНАТА СТРАНА НА ДУПЕТО 
Й Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ИМА ТЪНКА ВЪЗ-
ГЛАВНИЦА, ТЪЙ КАТО ТАКА СЕ ПОВДИГА 
ТАЗА ВДЯСНО И СЕ ОСИГУРЯВА НОРМА-
ЛЕН ПОТОК НА КРЪВ КЪМ И ОТ ПЛАЦЕН-
ТАТА/ПЛОДА.

Има ли процедури, които не са желателни 
през бременността – например безопасно 
ли е да се прави снимка на зъба или да се 
използва упойка?
Най-важната задача на нас като клиницисти 
и лечители на бременни пациентки е да не 
причиняваме болка и да не предизвикваме 
страх или паника. 
ЗА ЦЕЛТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЛЗВА-
НЕТО НА МЕСТНИ УПОЙКИ. 
За тях е нужно да се знае, че се поставят 
около мястото, което трябва да се обезбо-
ли, не попадат в общото кръвообращение 
и се инактивират в рамките на 1-2 часа. Те 
осигуряват спокойствие и на доктора, и на 
пациентката, няма риск от повишаване на 
кръвно, пулс или поява на контракции. 
РЕНТГЕНОВИТЕ СНИМКИ ПО ВРЕМЕ НА 
БРЕМЕННОСТТА СЕ ПРИЛАГАТ САМО В 
КРАЕН СЛУЧАИ.
Въпреки че съвременните дигитални рент-
гени са изключително щадящи и при тях се 
ползват надеждни средства за защита. 
Понякога обаче се налага да се ползват – на-
пример, ако има нужда от спешна хирургия 
или канално лечение. 

БРЕМЕННОСТ

ЛЮБОПИТНО: 
ЗЪБКИТЕ НА ПЛОДА

Зародишите на млечните зъбки се за-
лагат изключително рано – между 7-ма 
и 10-та гестационна седмица,  а на по-
стоянни зъби – от 4-ти ембрионален 
месец до 9-ти месец след раждането. 
Ето защо минерализацията и устойчи-
востта на млечните е в пъти по-малка 
от тази на постоянните зъби и грижите 
за тях трябва да започнат максимално 
рано. За съжаление в последните десе-
тилетия вредностите на средата се от-
разяват върху правилното формиране и 
минерализация на зъбните зародиши. 
Резултатът е слаба или несъвършена 
минерализация на зъбите, много чес-
то комбинирана с атопичен дерматит. 
Това води да ранно зъбно рушене – из-
ронване на емайла, загуба на подлежа-
щия дентин, инфектиране на пулпата 
и болка, отток и нужда от лечение на 
деца, ненавършили дори 2 или 3 годи-
ни. Ето защо е важно, след като се роди 
детето, то да бъде заведено на детски 
стоматолог още в рамките на първата 
година.
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В резултат на бушуващите хормони през бременността настъпват 
различни промени в организма на жената. Кожата също не прави 
изключение. Всички сме чували за някои проблеми, свързани с 
нея – стрии, сухота, пигментни петна и т.н. Какво, всъщност, се 
случва с кожата на бъдещата майка попитахме д-р Данчева.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С КОЖАТА 
ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА

Д-Р АСЯ
ДАНЧЕВА дерматолог, МЦ „Дерма София“

БРЕМЕННОСТ

Кои са най-честите проблеми, свързани с 
кожата?
Възникващите по време на бременността 
кожни промени са два основни вида: физи-
ологични и специфични. 

Кои са физиологичните промени?
Физиологичните промени се дължат на из-
менения в хормоналния, съдовия, метабо-
литния и имунологичния статус на бремен-
ните жени. За тях е валидно правилото, че 
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КАКВИ ПРОЦЕДУРИ МОЖЕ ДА СИ 
ПОЗВОЛИ БРЕМЕННАТА ЖЕНА?
Обичайните процедури като по-
чистване на лице и кола маска са 
безопасни. Електрокоагулации, фи-
лъри с хиалуронова киселина, мезо-
терапия — не са противопоказни, но 
съпътстващата ги болка може да се 
окаже излишен стрес за бременната 
жена. Процедури с лазери, фотое-
пилация, солариум, ботокс са абсо-
лютно забранени по време на 9-те 
месеца и кърмене.

засягат по-голямата част от бременните, чес-
то се изявяват рано в хода на бременността 
и обикновено преминават след раждането. 

ХИПЕРПИГМЕНТАЦИИ
Това е най-честата кожна промяна по време 
на бременност, като обичайно се изявява 
през първия триместър. По-изразена е при 
жените с тъмна кожа. Хиперпигментацията 
може да бъде генерализирана, но по-често 
е локализирана (в около 40% от случаите). 
Засягат се: лицето, мамилите, областта око-
ло пъпа, аногениталната област, аксилите, 
вътрешната част на бедрата. Тънката линия 
от пъпа към пубиса, наречена Linea alba, 
която е невидима по принцип, при около 
75% от бременните се пигментира и се оз-
начава като Linea nigra. Обикновено след 
раждането хиперпигментацията преминава 
спонтанно. 
Хиперпигментациите по лицето са познати 
като мелазма, хлоазма или маска на бре-
менността. Най-характерна е центрофаци-
алната мелазма, засягаща челото, бузите, 
горната устна и брадичката. Тя е представе-
на от сиво-кафяви, слабо отграничени петна. 
Промените обичайно настъпват след трети 
лунарен месец и регресират в, но понякога 
могат да продължат или да се влошат след 
излагане на слънце. Превенцията включва 
избягване на слънчева светлина и подхо-
дяща слънцезащита, а лечение се прилага 
след раждането и дори след приключване 
на лактацията. 

СЪДОВИ ПРОМЕНИ
Друга група физиологични промени са съ-
довите – съдови звезди (или nevi aranei), 
разширени вени и венозни телеангиектази, 
които са резултат от застоя в кръвоносните 
съдове.
Съдовите звезди засягат приблизително 60% 
от бременните с бяла кожа. Разпознават се 
по типичната точковидна централна черве-

нина, отговаряща на дилатирана артериола 
с радииращи капиляри (наподобяват фор-
мата на паяк). Те се появяват в края на пър-
вия триместър в областта на лицето, врата, 
мишниците и ръцете. Броят им се увеличава 
в хода на бременността, като обичайно пре-
минават няколко седмици след раждането.
Разширените вени и венозните телеангиек-
тазии се появяват след втория месец на 
бременността при около 40% от жените. 
Хормоните водят до повишена чупливост 
на еластичните влакна на съдовите стени, 
а нарастващата матка притиска тазовите и 
коремните съдове и увеличава венозното 
налягане. Измененията обикновено отзву-
чават след раждането. Профилактиката на 
разширените вени включва: движение, лека 
гимнастика, носене на специални еластични 
чорапи през последните месеци на бремен-
ността, хладни душове на краката и лечение 
чрез положение (т.е. поставяне на краката 
в позиция по-висока от нивото на таза, 2-3 
пъти дневно по 20-30 мин.).
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ВАЗОМОТОРНА НЕСТАБИЛНОСТ
Тя е често срещана и включва редуващи се 
епизоди на бледост, зачервяване на лицето, 
усещания за топлина или студ, дермогра-
физъм, cutis marmorata (прозираща синка-
ва паяжина на повърхностните кръвоносни 
съдове) на долните крайници при излагане 
на студ. 

СТРИИ
Стриите се срещат при 60-90% от жените. 
Най-важните рискови фактори за тяхното 
образуване са младата възраст на майката, 
наддаването на тегло по време на бремен-
ността и високата телесна маса на новоро-
деното. Стриите се явяват най-вече през 
последните три месеца на бременността. 
Засягат гърдите, корема, външната част на 
тазовата област и вътрешната повърхност 
на бедрата. В началото пресните стрии имат 
червеникав или синкавочервен цвят с атла-
зен блясък, а по-късно придобиват порцела-
ново бял цвят. Важен фактор за предпазва-
нето от образуване на стрии са масажите на 
кожата с подхранващи кремове, носенето 

БРЕМЕННОСТ

на еластични колани и гимнастиката. При 
вече образувани стрии трябва да се обър-
нете към лекар-дерматолог за съответното 
лечение.

MOLLUSCUM FIBROSUM GRAVIDARUM
Представляват множествени малки, кожни, 
фиброзни, слабо пигментирани полипи, ло-
кализирани в кожните гънки – шията, акси-
ларните и ингвиналните гънки, както и под 
гърдите. Те се появяват през втората поло-
вина на бременността и често намаляват 
размерите си след раждането. Фибромите 
са резултат на хормоните на бременността, 
но обикновено повечето от тях претърпя-
ват спонтанно обратно развитие. Ако това 
не стане, след раждането се отстраняват от 
дерматолог с козметични методи.

БЕНКИ
Могат да се появят нови, а може старите да 
се уголемят и потъмнеят от бременността. 
Ако забележите бенка, която се е изменила, 
потърсете консултация с лекар.

КАК ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА КОЖАТА 
ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА?

• Използвайте козметика – употребя-
вайте само продукти, на които изрично 
е посочено, че са за бременни. 
• Спете достатъчно – спокойният и дос-
татъчен сън през бременността е един 
от най-добрите начини за поддържане 
на добра и здрава кожа. 
• Почиствайте кожата и я овлажнявай-
те често.
• Пийте вода – водният баланс в тялото 
трябва да се поддържа.
• Усмихвайте се и бъдете щастливи!
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Кои са специфичните промени?
ПОЛИМОРФЕН ОБРИВ 
НА БРЕМЕННОСТТА
Под това наименование са обединени група 
изменения, представени от неспецифични 
папули или екзематозни промени по тяло-
то. Обикновено възникват при първа бре-
менност и предимно през третия тримес-
тър. Обривите често са сърбящи и започват 
от долната част на корема. Областта около 
пъпа обикновено не е засегната, а лицето, 
дланите и стъпалата – само в редки случаи. 
Често ранен симптом е интензивният сър-
беж. Промените претърпяват спонтанно об-
ратно развитие в рамките на няколко седми-
ци след раждането. 

АТОПИЧНА ЕКЗЕМА
Това е най-честата дерматоза, като в 76% от 
случаите се изявява през първия и втория 
триместър на бременността. Само 21% от же-
ните имат лична анамнеза за атопия. Могат 
да бъдат засегнати всички части на тялото. 

АКНЕ
Отново виновни са хормоните. При някои 
жени увеличеното производство на маст-
ните жлези води до поява или изостряне на 
вече съществуващо акне. При други, кожата 
става по-суха и мека. Имайте предвид, че 
кремовете с ретинол, които се предписват 
за лечение на акне, не са подходящи по вре-
ме на бременност. 

ИНТРАХЕПАТАЛНА ХОЛЕСТАЗА 
НА БРЕМЕННОСТТА
Изявява се през третия триместър на бре-
менността със сърбеж през нощта. Кожните 
лезии са резултат от разчесване и се наблю-
дават в една трета от случаите. При това 
състояние е нарушен синтезът на жлъчни 
киселини.

IMPETIGO HERPETIFORMIS
Това е рядко състояние, което не е свърза-
но нито с бактериална, нито с херпесна ин-
фекция. Най-често възниква при първа бре-
менност през третия триместър. Характерни 
са симетричните, еритематозни участъци, 
локализирани първоначално в гънките, по 
чиито ръбове се развиват стерилни пустули. 
Често има повишена температура, гадене, 
повръщане, диария.

Възможно ли е да се предотвратят избро-
ените промени?
Голяма част от изброените промени са не-
избежни. Повечето изчезват от само себе 
си след раждането, но винаги е добре да се 
погрижите това наистина да стане. За хипер-
пигментациите се препоръчва ежедневно 
използване на слънцезащитни кремове и 
избягване на прякото излагане на слънце. 
Задължително използвайте слънцезащитни 
продукти с фактор 50 и ограничете разход-
ките в интервала 10-16 часа. Не използвайте 
избелващи продукти против тъмните петна 
по време на бременността. Обикновено те 
са вредни за бременната жена. Оставете ле-
чението за след раждането, сега обърнете 
внимание на профилактиката. Колкото до 
съдовите промени — те могат да се повли-
яят от контролирането на теглото и повиша-
ването на активността — повече движение и 
умерено спортуване.
Стриите: хубаво е да се използва подходяща 
козметика против стрии, както и да се носят 
колани и бельо за бременни. Важен фактор 
за предпазването от образуване на стрии са 
масажите на кожата с подходящи кремове, 
носенето на еластични колани, както и гим-
настиката. За справяне със сухотата на кожа-
та е хубаво да се използват богати хидратан-
ти за цялото тяло.
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Как бременната жена да съобщи новината 
на партньора си, на приятели и роднини, 
на началник и колеги?
Съществуват много начини, с които да под-

несем новината на партньора си. Ако жена-
та е от по-търпеливите, може да поработи 
върху оповестяването на новината в по-не-
традиционна форма – от поднасянето на 

СТЕЛА 
ХАРАЛАМБОВА

психолог, член на Българската асоциация по 
репродуктивна психологияБРЕМЕННОСТ

КАК ДА 
СЪОБЩИМ 
ГОЛЯМАТА 
НОВИНА

Двете чертички, планувани или 
не, предизвикват толкова много 
емоции у всяка жена... Настава и 
чуденето кога и как да съобщим 
голямата новина на партньора 
ни, на близките ни, на колеги-
те ни. По телефона или наживо, 
веднага или да изчакаме подхо-
дящия момент? Срещнахме се с 
психолога Стела Хараламбова, 
за да поговорим по тази, всъщ-
ност доста важна тема.
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теста за бременност в подаръчна кутийка, 
до използването на възможностите на тех-
нологиите, които ни се предлагат в днешно 
време.
В много други случаи емоциите надделяват 
и бъдещата майка просто казва: „Ще става-
ме родители“, „Семейството се увеличава“, 
„Ще ставаш татко“, без да има много време 
да премисли друга форма за съобщаване 
на новината.
В случая на бъдещите баба и дядо, може 
също да им се каже: „Ще ставате баба и 
дядо“, или например да ги поканим на 
вечеря и под чинията да сложим първа-
та ехографска снимка на бъдещoто внуче. 
Това със сигурност ще бъде голяма и прият-
на изненада за тях и цялото семейство.
Що се отнася до това по какъв начин и в 
какъв момент да съобщим новината на 
работното място и най-вече на началника, 
няма точна формула. Някои жени предпо-
читат да съобщят още в началото, други 
– когато неразположенията ги издадат, а 
повечето изчакват до края на първия три-
местър. Препоръчително е да изберем 
момент, в който сме насаме с началника и 
новината да бъде съобщена очи в очи и по 
възможност той да разбере от бременната 
жена, преди да са тръгнали вече слухове на 
работното място. 

Как да реагира жената, ако очакваната ре-
акция от нейна страна не отговаря на ре-
алната?
Обикновено новината за бременността се 
приема с радост от семейството и близките, 
но невинаги е така, поне в първия момент. 
Добре е да сме подготвени за всякакви въз-
можни реакции. Дори самата бременна 
жена може да премине през това да усети 
смесени и променящи се емоции. И ако 
тези смесени чувства могат да се изпитат 
от бременната жена, можем да си предста-
вим какво се случва при бъдещия татко.

Препоръчително е да не се натоварваме с 
конкретни очаквания и идеи как партньо-
ра ни или близките ще реагират и приемат 
новината. Също така е добре да си дадем 
някакво време самите ние да я асимилира-
ме. Най-вероятно ще изпитаме изненада, 
радост, несигурност, страх, щастие и дори 
тревожност. Както ние, така и останалите, 
може да имат нужда от време. Ето защо е 
добре да се опитаме да не приемаме пър-
вите им реакции като определящи, тъй като 
може да се дължат на първоначалния шок 
от новината.
Много позитивно е да изразяваме това, 
което преминава през нас като емоции в 
тези моменти – както радостта, така и стра-
ховете, и съмненията. Да споделим в този 
момент разочарованието, което сме изпи-
тали от реакцията, която не сме очаквали, е 
един добър начин да разберем отсрещната 
страна и да поговорим открито за новата 
ситуация.

Суеверието да се изчака до 3-ия месец 
има ли някакви основания? 
Няма универсална формула кога да съоб-
щим за бременността. Това е много лично 
решение, което двойката трябва да вземе 
заедно. Много двойки предпочитат да съ-
общят новината към края на първия три-
местър, когато рисковете от ранни загуби 
намаляват значително. Понякога обаче да 
се скрие бременността е трудно, тъй като 
неразположения като гадене, умора и 
общо неразположение издават ситуацията 
за околните.
В крайна сметка, кога да кажем е по-скоро 
въпрос на лично усещане, на отношенията, 
които имаме с останалите и личната ситу-
ация, в която се намираме в този момент, 
отколкото въпрос на предпазливост.
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Историята разказва адв. 
Атанася Бораджиева-Анге-
лова, майка на две деца, 
с трета бременност в 6 
триместър.

Още от самото начало нашето семейството 
прие появата на коронавируса насериозно. 
Не сме изпадали в крайности, но спазвахме 
основните препоръки, ползвахме маски и 
избягвахме да ходим на затворени места 
или сред много хора. Мъжът ми и аз почти 
не боледуваме, двете ни момичета – на 3 и 5 
години, освен леки настинки, също рядко са 
боледували от нещо по-сериозно. Спорту-
ваме, стараем се да се храним здравослов-
но, а отделно поддържаме имунитета си с 
ехинацея и бъз. Въпреки всичко това, през 
октомври се сблъскахме лице в лице с виру-
са, за съжаление, в момент, в който бяхме в 
контакт с родителите и на двама ни, а аз бях 
в 6-ти месец от третата си бременност. 

Нулевият пациент в семейството беше съ-
пругът ми. Една сутрин той вдигна темпера-
тура 37.4°С и беше леко отпаднал. Същият 
ден разбрахме, че е бил контактен с колега-
та, чиито тест излезе положителен и мъжът 
ми на свой ред си пусна тест, който също се 
оказа положителен. Бяхме в провинцията и 
познат лекар-инфекционист ни посъветва 
да не се прибираме заедно в София, с оглед 
на състоянието ми, тъй като, от една страна, 
имаше шанс аз и децата да не сме се зарази-
ли, а от друга – колкото по-дълго си „облъч-
ван“ от вируса, толкова по-голям е шансът 
да го караш по-тежко. Последното, за което 
мислех в този момент, беше моето здраве 
и не защото не мислех за бременността си, 

АДВ. АТАНАСЯ 
БОРАДЖИЕВА-АНГЕЛОВА

БРЕМЕННА И С КОРОНАВИРУС

ИСТИНСКИ ИСТОРИИ
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ИСТИНСКИ ИСТОРИИ

а защото повечето медицински проучвания, 
които бях изчела, сочеха, че за бременните 
рискът е малък и вирусът е по-скоро опасен 
през първия (заради евентуалния прием на 
лекарства и влиянието им върху плода) и 
третия триместър (поради риск от прежде-
временно раждане). 
Познатите ни, изкарали вируса, го бяха изка-
рали доста леко и, честно казано, в този мо-
мент не бях толкова притеснена и за мъжа 
ми. Единственото, за което мислех, бяха ро-
дителите ни, особено моите, защото те бяха 
имали по-дълъг контакт с него. Майка ми 
има автоимунно заболяване, а баща ми ос-
вен пушач, беше с наскоро поставен стенд. 
Макар да се противях да отида с децата при 
тях, всички настояха за това разпределение 
и така мъжът ми се прибра сам в София, а 
ние – на село. 
Аз и родителите ми планувахме да си пуснем 
тест след 5 дни, считано от последния ни 
контакт с мъжа ми, защото по-рано е твърде 
вероятно заразяването да не бъде установе-
но. В този период стресът ми беше най-голям 
– притеснението за здравето на родителите 
ми, състоянието на мъжа ми, който остана 
сам, неяснотата как ще се лекувам, ако съм 
заразена, всичката служебна работа, която 
трябваше да задвижа от разстояние, и дела-
та, които трябваше да прехвърля на колегите 
си... Всеки ден до теста треперех дали някой 
няма да прояви симптоми. 
След като си пуснахме теста, се оказа, че 
малката ми дъщеря и родителите ми са с 
отрицателни тестове, а аз и голямата дъ-
щеря – с положителни. Отново бяхме на 
кръстопът какво да правим. Лекарят ни по-
съветва да се приберем в София, тъй като 
мъжът ми след три дни антибиотик беше 
започнал леко да се подобрява, а аз на този 
етап нямах симптоми. Опитах се да овладея 
притеснението си и да закарам децата до 
София. Гинеколожката ми спря витамините 

и каза да пия само аспирин и да чакаме. Бях 
ходила на преглед преди две седмици и се 
притеснявах, че още две седмици няма да 
мога да отида. Всеки ден побутвах корема, 
за да съм сигурна, че бебето мърда. Следях 
си температурата и наблюдавах дали се за-
дъхвам. Появи ми се много странна хрема 
– нито беше с постоянни секрети, нито беше 
задна, можех да дишам, просто някъде там 
нещо ту се появяваше, ту изчезваше и от 
време на време ме избиваше на пристъпи 
кашлица. Стараех се да не се паникьосвам и 
си внушавах, че ще го изкарам леко и няма 
да се стигне до пневмония. 
Сутрин готвех по две неща наведнъж, за 
да може следобеда, докато децата спят, да 
имам време да работя. Най-много ни теже-
ше невъзможността да излизаме. Пазару-
вахме онлайн, но имаше и много приятели 
и съседи, които направо се надпреварваха 
да ни помагат. Родителите ми не проявиха 
симптоми през цялото време на карантина-
та си и лека-полека нещата започнаха да ид-
ват на мястото си, а аз да се успокоявам, че 
всичко ще е наред. 
След като изтече карантината ни, отидохме 
на преглед при личната ни лекарка – мен ме 
преслуша и каза, че всичко е наред, а мъжът 
ми прати на контролна снимка, която по-
твърди прекараната пневмония. Пуснахме 
тест за антитела на децата – малката, която 
уж беше отрицателна, имаше солидно ко-
личество антитела, а голямата имаше под 
нормата. 
Все още не съм се успокоила, че, щом съм 
прекарала вируса, няма страшно. Често се 
замислям как ще преживея да не си видя 
детето 14 дни, ако се окажа отново положи-
телна, влизайки да раждам. Въпреки всич-
ко, се старая да съм с нагласата, че бремен-
ността ще я доизкарам леко, раждането ще 
мине без проблеми и скоро коронавирусът 
ще остане в историята.
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Какво представляват контракциите?
Контракцията представлява съкращаване на 
мускулна клетка. Матката е кух, мускулест 
орган, изграден от особен вид мускулни 
клетки, които при свиване (съкращаване), 
т.е. по време на контракция, намаляват обе-
ма на кухината. Това на практика е основна-
та причина да може бебето да бъде изтлас-
кано навън – да се роди. Широко възприето 
е, когато се каже контракция, да се разбира 

свиване на матката. Субективно усещането 
за контракция може да варира от чувство на 
напрежение и тежест до болка в целия ко-
рем или болка ниско в коремната област и 
в кръста.

Какви видове контракции има и как-
во трябва да бъде отношението към тях?
Контракциите на матката са различни и имат 
различна причина и цел. 

НАДЕЖДА 
СТАМЕНОВA акушерка, МБАЛ „Надежда“РАЖДАНЕ

Какво трябва да знаете за контракциите? Как да разпознаете контрак-
циите, които ви сигнализират, че е време да тръгнете за родилния дом? 
Отговори ще получите от Надежда Стаменова – акушерка, майка на 
три деца, новатор, специалист, който активно участва в създаването и 
развитието на болница за женско здраве „Надежда“. 

КОНТРАКЦИИТЕ
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Когато жената очаква своя месечен цикъл, 
контракциите причиняват леко разтваря-
не на цервикалния канал и изтласкване 
на разпадащия се  еднометриум. В ранна 
бременност контракциите могат да са като 
реакция спрямо бързо нарастващия плод – 
контракции на бременността. 
Седмици преди раждането на бебето кон-
тракциите се наричат подготвителни и имат 
за цел подготовка на маточната шийка за 
раждане, насочване и фиксиране на бебето 
в оптимална позиция за раждане.
По време на раждането контракциите при-
чиняват изглаждане, скъсяване и разтваря-
не на маточната шийка и изтласкват посте-
пенно бебето в родилния канал.
След раждането на бебето, благодарение 
на мощни съкращения (контракции), пла-
центата се отлепва от маточната стена и се 
експулсира навън. Продължителните сви-
вания на маточната мускулатура намаляват 
кървенето от мястото, на което е била при-
крепена плацентата, и осигуряват обратното 
развитие на матката (инволуция). Контрак-
ции има и при всяко отделяне на окситоцин 
в тялото на жената – при кърмене, при емо-
ционално удоволствие, дори и при секс!

Има ли разлика в усещанията при 
различните видове контракции?
Съвсем логично е, че при различните кон-
тракции има и различно усещане. Разликите 
идват от множество фактори, като не бива да 
се забравя и фактът, че всяка жена има раз-
лична сетивност и различна емоционалност. 
Трудно можем да кажем как точно се усещат 
контракциите, дори и да са еднакви като при-
чина, продължителност и интензивност.

Как се разпознават родилните кон-
тракции? Кога трябва да се тръгне за ро-
дилния дом ?
Обикновено този въпрос се задава от моми-
чета, които не са раждали и не са усещали 

контракции за раждане. Често пъти подгот-
вителните контракции могат да заблудят 
нераждалите жени и да ги отведат до ро-
дилното, но там обикновено се установя-
ва, че не е дошъл моментът за приемане за 
раждане. Когато започнат истинските кон-
тракции за раждане, няма жена, която да 
не разпознае това. Характерно за тях е, че 
са ритмични, през приблизително равни и 
плавно намаляващи интервали от време. Те 
постепенно стават все по-интензивни като 
сила и продължителност и едновременно с 
това интервалите между тях намаляват. 
ЗА ДА ТРЪГНЕ БРЕМЕННАТА КЪМ РО-
ДИЛНОТО, ТЯ ТРЯБВА ДА УСЕЩА КОН-
ТРАКЦИИТЕ СИ ПОНЕ ЧАС, ИНТЕРВАЛЪТ 
МЕЖДУ ТЯХ ДА Е ОКОЛО 5 МИНУТИ, А 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА ИМ В НАЙ-СИЛ-
НИЯ МОМЕНТ ДА Е ОКОЛО 30-40 СЕ-
КУНДИ. ОБОБЩЕНО – 3 КОНТРАКЦИИ 
ЗА 10 МИНУТИ, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
40 СЕКУНДИ, ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПОВЕЧЕ 
ОТ ЧАС И НЕПОВЛИЯВАЩИ СЕ ОТ НИЩО 
УСПОКОЯВАЩО (ЛЕКАРСТВО, ПОЧИВКА, 
ТОПЪЛ ДУШ).

Възможни ли са контракции по вре-
ме на раждането?
Ами понякога са възможни! Шегувам се! 
Контракциите са задължително условие, за 
да се случи раждане по естествен път! 

Вие сте акушерка повече от 20 годи-
ни... Какво ви зарежда във вашата профе-
сия?
Продължавам да работя с тези, които носят 
живот. Стремежът ми е всяка една родилка 
да посрещне своето бебе не със страх, а с ус-
мивка. И да запази в себе си само слънчеви 
спомени от най-съкровения за всяка жена 
момент – раждането на детето й.
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Замисляли ли сте се каква е ролята на акушерката? Може 
ли да си изберете акушерка, така, както си избирате аку-
шер-гинеколог, който да следи бременността ви? И защо е 
добре да го направите? За значението на акушерката в жи-
вота на жената разговаряме с Тони Димова, акушерка, за-
местник председател на Алианс на българските акушерки.

РОЛЯТА НА АКУШЕРКАТА

ТОНИ 
ДИМОВА

акушерка, заместник председател на 
Алианс на българските акушеркиРАЖДАНЕ
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 Какво е акушерка? 
В настоящето и според всички нормативни 
документи акушерката е (медицински) спе-

циалист с висше образование, степен бака-
лавър, и с квалификация за осигуряване на 
медицинска помощ в областта на акушер-
ството и гинекологията.
Извън този контекст обаче зад думата „аку-
шерка“ се крие една многопластова лич-
ност, призвана да бъде до жената. Акушер-
ката притежава медицинска компетентност 
в много направления – психология и пре-
натална грижа за бременната, диететика 
и хранене, двигателна активност, семейно 
планиране и контрацепция, социални дей-
ности… Тя е безценен съветник и подкрепа 
за всяко семейство, в което има новороде-
но. Възможността семействата да разчитат 
на доверена акушерка в обгрижването на 
бебето ги прави по-уверени и по-спокойни. 
Всяка майка иска най-доброто за своите 
деца и какво по добро от това да може да 
почерпи от опита и медицинската компе-
тентност, които притежава една акушерка.

 Каква е нейната роля?
РОЛЯТА НА АКУШЕРКАТА Е ДА БЪДЕ 
ДО ЖЕНАТА И ВСЯКА ЖЕНА Е ДОБРЕ ДА 
ИМА СВОЯТА ДОВЕРЕНА АКУШЕРКА. 
В настоящето най-често ще откриете аку-
шерката в родилния дом, в родилната зала, 
родилното отделение, в отделенията за но-
вородени и за интензивна грижа за новоро-
дени. На все по-малко места обаче можете 
да откриете акушерка в кабинета за женска 
консултация. 
Работата на акушерката във всяко отделно 
звено, в което работи, има своите специфи-
ки. Това изисква от нея да има богат набор 
от знания и умения и да бъде добър пси-
холог.
В недалечното минало съществуваше прак-
тиката на дородов и следродов патронаж – 
дейност, която се извършваше от акушерки. 
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Те посещаваха по определен график дома 
на семействата, очакващи бебе, и тези, 
които вече са изписани от родилния дом. 
ПОСЕЩЕНИЯТА ПРЕДИ РАЖДАНЕТО 
ИМАТ ЗА ЦЕЛ ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СРЕ-
ДАТА, В КОЯТО ЩЕ СЕ ОТГЛЕЖДА БЕБЕ-
ТО, И НЕЙНАТА ПОДГОТОВКА. СЕМЕЙ-
СТВОТО ПОЛУЧАВА СЪВЕТИ, КОИТО ДА 
ОСИГУРЯТ НАЙ-БЛАГОПРИЯТНАТА СРЕ-
ДА – ФИЗИЧЕСКА И ЕМОЦИОНАЛНА, ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МАЙКАТА И ГРИ-
ЖА ЗА НОВОРОДЕНОТО. 

СЛЕД РАЖДАНЕТО ПОСЕЩЕНИЯТА НА 
АКУШЕРКАТА ИМАТ ЗА ЦЕЛ ПРОСЛЕДЯ-
ВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА МАЙКАТА И БЕБЕТО. 
Акушерката дава насоки и проследява про-
цесите на лактация и кърмене, на възста-
новителния период след раждането, свое-
временно насочва жената при възникнал 
проблем. Тя отговоря на всички въпроси, 
които неминуемо си задава всяка, наскоро 
родила жена.
Периодът след раждането е изключително 
важен и по отношение на емоционалното 
и психическото състояние на майката. В 
следродилния период много често се на-
блюдават състояния на следродилна тъга 
и следродилна депресия. Акушерката, коя-
то е добре подготвен специалист, може да 
идентифицира тези състояния и да подкре-
пи жената и семейството в преодоляването 
им, а при необходимост – да насочи към 
друг специалист.
Както по време на бременността, така и 
след раждането храненето и двигателната 
активност на жената са от важно значение 
за нейното и на бебето здраве. Акушерката 
може да даде съвети и да проследи храни-
телния и двигателния режим на бременна-

РАЖДАНЕ

та и вече родилата жена, а при необходи-
мост – да ги коригира.
Извън периода на бременност и раждане 
акушерката също има своето място в жи-
вота на всяка жена. В периода на полово-
то съзряване на девойката, например, под 
формата на индивидуални или групови бе-
седи тя може да запознае подрастващите 
с всичко, което им предстои, с промените, 
които се случват с тях във физически и емо-
ционален план, с начините за предпазване 
от нежелана бременност и с полово-преда-
ваните болести, с това как да се грижат за 
хигиената и т.н. В периода на пременопау-
зата и менопаузата акушерката също може 
да бъде от голяма полза за жената с ценна  
информация и съвети.

 Така както жената може да си избере ги-
неколог, може ли да си избере и акушерка 
за раждането?
Да, разбира се. Все повече жени имат това 
разбиране и търсят акушерка, която посто-
янно да е до тях и да ги подкрепя и напът-
ства по време на един естествен процес, 
какъвто е раждането.  Ако жената е имала 
възможността да се запознае и поговори с 
избраната от нея акушерка, това допълни-
телно внася спокойствие и доверие между 
тях, което прави раждането по-удовлетво-
ряващо за жената. 
В миналото съществуваше практиката на 
участъковите акушерки, където някол-
ко поколения жени от едно семейство на 
практика имаха своята доверена акушерка. 
В настоящето липсата на акушерки в до-
болничната помощ ограничи възможност-
та жените да имат своя контакт с акушерка. 
Училищата за родители дадоха възможност 
жените да открият акушерка, на която биха 
могли да разчитат в периода след раждане-
то. Все още обаче тази възможност е дос-
тъпна за малко семейства по много и раз-
лични причини.

ПОНИЖАВА
ТЕМПЕРАТУРАТА
СЛЕД 15 МИНУТИ

БЕЗКОМПРОМИСЕН КЪМ ТЕМПЕРАТУРАТА, 

ГРИЖОВЕН КЪМ ВАШЕТО ДЕТЕ

Лекарствен продукт с парацетамол. 
Без лекарско предписание, за деца от 1 месец до 12 години.

 Преди употреба прочетете листовката. 
А0102/09.05.2019; CHBA/CHPAN/0006/18(2)

Търговски марки, притежавани или лицензирани на групата компании GSK. 
©2019 Групата компании GSK или техен лицензодател. 
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Все по-често бъдещите родители у нас си задават въпроса трябва ли 
бащата да участва в раждането на своето дете? Да видиш детето си 
е огромна радост, но, когато става дума да се види самото раждане, 
всичко е много индивидуално. Тук имат значение индивидуалните 
черти на мъжа, неговото желание и нагласата му. По темата разгова-
ряме с Галина Тодорова, психолог и психотерапевт.

ГАЛИНА 
ТОДОРОВА

психолог и психотерапевт, 
Кабинет психологично консултиране и психотерапия, ВарнаРАЖДАНЕ

ДА ПРИСЪСТВА ЛИ 
БАЩАТА 
НА 
РАЖДАНЕТО
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Да присъства ли бъдещият татко на 
раждането?

Все по-често този въпрос вълнува много 
бъдещи родители, които изказват проти-
воположни мнения. Привържениците на 
идеята смятат, че присъствието на бащата 
ще сплоти още повече семейството и ба-
щата ще изпитва нежни чувства към детето, 
когато то се появи на бял свят. От другата 
страна, противниците смятат, че това ще се 
окаже прекалено силен стрес за мъжа и е 
много възможно той да загуби сексуалното 
си желание. Темата е твърде комплексна, а 
въпросът няма един-единствен правилен 
отговор, валиден за всички. Но за да могат 
бъдещите родители да вземат правилното 
за тях решение, ще се опитам да представя 
обективно аргументите и на двете страни.

ПРИСЪСТВИЕ НА БЪДЕЩИЯ ТАТКО НА 
РАЖДАНЕТО: ПРЕДИМСТВА

Сближаване на партньорите. Когато парт-
ньорите имат здрава връзка с близки и от-
крити отношения, то тогава присъствието на 
бащата ще вдъхне още по-голяма увереност 
и сигурност у жената. 

Психологическа подкрепа. В такъв труден 
момент жената има нужда до нея да седи 
човек, към когото изпитва любов и доверие, 
човек, който ще й донесе спокойствие и 
принадлежност. В най-честия случай това е 
бащата. Той най-добре знае какво да й каже, 
как да я докосне и успокои. Присъствието му 
ще намали безпокойството и болката, а това 
от своя страна  ще помогне на бъдещата 
майка да се отпусне и концентрира по-пъл-
ноценно в самото раждане.

Физическа помощ. Бащата е този, който по 
време на контракциите може да угоди на 
всичките „капризи“ на жената, като откли-

ква на молбите й. Например, да й донесе 
вода, да й направи масаж, да държи ръката 
й и т.н. 

Да потърси помощ от медицинския персо-
нал. Персоналът в повечето болници е мно-
го натоварен и не може през цялото време 
да стои до жената. Мъжът може да изиграе 
ролята на неин „адвокат“, като защити ней-
ните интереси, например, да изиска повече 
внимание, наблюдение, допълнителен пре-
глед, ако има нужда. В случай на необходи-
мост той ще извика лекаря или ще обясни на 
жената какво се иска от нея.

Връзка с бебето. Понякога се случва така, 
че жената не може да гушне бебето веднага 
след неговата поява. Ако бащата присъства 
в този момент, той ще успее да го прегър-
не, да му каже мили думи и да му вдъхне 
спокойствие. Участието на мъжа в целия 
този процес помага за събуждането на ба-
щинския инстинкт, защото се смята, че при 
бащата той се формира по-късно, отколко-
то при майката. Редица изследвания показ-
ват, че присъстващите татковци по-бързо се 
включват в грижите за бебето и по-силно се 
привързват към тях, отколкото мъже, които 
не са помагали на съпругата си по време на 
раждането и веднага след него.

ПРИСЪСТВИЕ НА БЪДЕЩИЯ ТАТКО НА 
РАЖДАНЕТО: НЕДОСТАТЪЦИ

Негативно влияние върху сексуалните от-
ношения в двойката. Това е темата, по коя-
то привърженичките и противничките водят 
най-много дебати. Разпространено е мне-
нието, че е възможно мъжът, присъствал 
на раждането, да загуби сексуалното влече-
ние към жена си. Да, възможно е, особено 
уязвими в това отношение са двойки, кои-
то и без това имат трудности във връзката 
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си. Също това се отнася за емоционалните 
и впечатлителни мъже – сцените на болка 
при жената могат да предизвикат трайни 
отрицателни емоции. Но е несериозно да 
се твърди, че проблемът в сексуалните отно-
шения може да се дължи само и единстве-

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА 
ВАС И ВАШИЯ ПАРТНЬОР

Ако в отношенията между мъжа и же-
ната цари любов и взаимно разбиране, 
а бебето е очаквано, тогава е съвсем 
естествено за таткото да подкрепи своя-
та половинка и да проконтролира, че 
всичко ще протече гладко. Ако двойката 
има проблеми във връзката си или ако 
бащата не е подготвен за раждането, 
присъствието му би могло да доведе до 
проблеми, включително и в сексуален 
аспект.
В много болници в България е възмож-
но бащата да присъства на раждането и 
тази тенденция постепенно набира по-
пулярност. Отношението на медицин-
ския персонал към присъствието на ба-
щата обаче невинаги е позитивно. Ако 
двете страни в този процес си сътруд-
ничат и си помагат взаимно, раждането 
ще мине максимално гладко за всички, 
а майката и бащата ще запазят прекрас-
ни спомени.
Бъдещите майки и татковци не бива да 
се поддават на модата, а внимателно да 
обсъдят кое е най-доброто за тяхното 
семейство. И ако са решили бащата да 
присъства, наистина би било добре да 
се подготвят за този важен момент. 

но на присъствието на бащата по време на 
раждане. Появата на бебето отнема цялото 
внимание на жената и партньора се чувства 
изолиран. Нека не се пренебрегват факти 
като умора, безсъние, раздразнителност, 
липсата на време за общуване с партньора.
 
Силен стрес за мъжа. Природата така е 
създала нещата, че благодарение на хор-
моналните промени и промените в нерв-
ната система жената пристъпва подготвена 
към раждането. Тя превключва на ниво ин-
стинкти. С бащата не се случва нищо подоб-
но и той пристъпва към раждането непод-
готвен. Затова за част от мъжете раждането 
е свързано с огромно емоционално нато-
варване. Стресиран партньор няма как да 
бъде полезен. Стресът и страхът са заразни. 
А ако раждащата жена е уплашена и стреси-
рана, това може да доведе до забавяне на 
процеса на раждане. 

Активен баща, който пречи. Прекалено ак-
тивният баща говори много, непрекъснато 
докосва майката, гали я и я масажира, дава 
инструкции как да диша и какво да прави. 
В стремежа си да помогне и да бъде мак-
симално полезен, той може да попречи на 
жената да се концентрира върху родовия 
процес, да се напрегне, отделяйки по-голе-
ми количества адреналин, което ще предиз-
вика само стрес и напрежение у бъдещата 
майка.

Жената се притеснява. Процесът на раж-
дането може да бъде болезнен, дълъг и 
труден за една жена. По време на този про-
цес тя ще издава звуци под въздействие на 
болката, ще заема различни пози, неволно 
ще изпуска урина...  все неща, които са част 
от едно нормално раждане. Тези физиоло-
гични реакции могат да представляват за 
жената голямо притеснение и срам от парт-
ньора.
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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

 

Пунар Басри 
акушерка, 
МУ-Варна, 
Филиал – Велико Търново

д-р Тина Тодорова 
акушер-гинеколог в АГ-отделе-
ние УМБАЛ „Софиямед“
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 16
тел.: 089 555 5444

д-р Венислава Александрова
акушер-гинеколог, Болница Вита
София, ул. „Филип Кутев“ 10
тел.: 02/45 22 000

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

доц. Диана Димитрова
доктор по психология
МУ – Варна
Директор на филиал – Велико 
Търново
тел.: 0887 627 789

д-р Цветелина Дучева
дентален лекар
Дентална клиника Петър Дучев
София, ул. „Г. С. Раковски 124“
тел.: 0878 80 30 99, имейл: office@
clinicaduchev.com

д-р Ася Данчева 
дерматолог, МЦ „Дерма София“
София, ул. „Бяло поле“ 3, Бизнес 
център Комфорт, ет. 2, офис 6
тел.: 0894 33 96 96

Стела Хараламбова
психолог, 
член на Българската асоциация по 
репродуктивна психология 
София, ул. „Акад. Стефан Младе-
нов” 74
тел.: 0879 584 455
http://haralambova.com

Тони Димова
акушерка, 
заместник-председател на Алианс 
на българските акушерки
Стара Загора
тел.: 0878 385 380
имейл: dimova.tony@gmail.com

Надежда Стаменовa
акушерка, МБАЛ „Надежда“
София, ул. „Блага вест“ 3
www.nadezhda.bg

Галина Тодорова
психолог и психотерапевт
Кабинет психологично консулти-
ране и психотерапия, Варна 
тел.: 0885 298 994



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

С подкрепата на Българската педиатрична асоциация и Асоциация Родители 

    Здраво дете. Новороденото

Здраво дете. Имунитетът



Бременност&здраве е печатно 
издание и онлайн общност, които 
обхващат темите, вълнуващи всяка 
бременна жена. 

Въпросите задаваме вие и ние, 
а отговорите и професионалната 
информация идват от най-добрите 
специалисти в областта – акушер-
гинеколози, акушерки, диетолози, 
психолози и други експерти.
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