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е платформа, в която ще откриете експертни съвети
как да отгледаме здрави, образовани и щастливи деца
КАКВА Е НАШАТА ВИЗИЯ?

Здрави, образовани и щастливи деца
КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ?

Чрез качествена информация да подпомогнем родителите да отгледат здрави, образовани и щастливи деца
ЗАЩО „ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ“?

Защото ние, възрастните, се определяме като „големи“, а децата – като „малки“…
Защото делим и децата на „големи“ и „малки“…
Защото отглеждането на дете е свързано със задаването на въпроси – „големи“ и „малки“…
Защото понякога проблемите и решенията, свързани
с децата, могат да бъдат „големи“ и „малки“…
Защото, за да се превърнат в „големи“, децата ни
извървят безброй много „малки“ крачки“…
Защото „малките“ не могат без нас, „големите“… А и
ние, „големите“, не можем без тях, „малките“…
Защото, за да сме щастливи „големите“ и „малките“,
трябва да бъдем един до друг, ръка за ръка, сърце до
сърце…
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БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ВАГИНАЛНИТЕ
ГЪБИЧКИ
През 9-те месеца освен всички останали „екстри“ може да се появят и т.нар. вагинални гъбички. Коя е причината за появата им, кои са
симптомите, по които можем да разберем, че
страдаме от тях, доколко са безобидни… Има
ли начин да си помогнем по лек и щадящ начин
чрез хомеопатични медикаменти – по темата
разговаряме с д-р Райна Томова, специалист
по вътрешни болести, клинична хомеопатия и
нутриционистика.
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?

ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ СА
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИ КЪМ ПОЯВАТА НА
ВАГИНАЛНИ ГЪБИЧКИ?

Да, в резултат на променения хормонален статус на
бременната жена случаите на
вагинални гъбични инфекции
през 9-те месеца зачестяват.
Промените в хормоналните
нива водят до модифициране
на характерната микросреда във влагалището и така
тя става особено благоприятна за развитието на гъ-

бички. Трябва да знаете, че
има гъбички, които нормално
обитават влагалището и не
представляват проблем, докато броят им не се увеличи
значително. Когато обаче
бременността им създаде
благоприятна среда за растеж, те често достигат онова критично ниво, след което
се появява проблем.

КАК СЕ ПРОЯВЯВА
ВАГИНАЛНАТА ГЪБИЧНА ИНФЕКЦИЯ?
Усещанията са за дискомфорт,
парене, сърбеж, а понякога и
болка и подуване в областта
на срамните устни и влагалището. Уринирането също
предизвика парене и болка заради дразненето на възпалената лигавица от урината. Има
и вагинално течение, което в
повечето случаи е бяло или бе-

лезникаво, без изразен мирис
(често се оприличава на „пресечно мляко“). Тук е мястото
да се отбележи, че в хода на
бременността по принцип
може да има по-засилено течение от влагалището, но то не
е съпроводено с никакви други
неприятни усещания и не е болестно състояние.
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БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ
С ХОМЕОПАТИЯ?

ПРОФИЛАКТИКА
Ако сте склонна към развитие
на гъбични иинфекции, можете
да започнете профилактичен
прием на следната хомеопатична комбинация:
Sepia officinalis 15 CH по 10
гранули веднъж седмично (например в понеделник), Мonilia
albicans 15 CH по 10 гранули
веднъж седмично (например в
сряда) и Silicea 15 CH по 10 гранули веднъж седмично (например в петък). Препоръчително е да предприемете и други
профилактични мерки, свързани с начина ви на живот – носене само на памучно бельо,
4
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избягване на запарването в
интимната област, интимна
хигиена само с хладка вода или
специализирани гелове. Начинът на хранене също е важен,
защото той се отразява на
алкално-киселинното равновесие на влагалището и така
може да благоприятства или
профилактира появата на гъбична инфекция. В този смисъл
добре е да ограничите приема
на въглехидрати (гъбичките
също много обичат сладичко)
и да включите в менюто си
повече белтъчни храни и зеленчуци.

ЛЕЧЕНИЕ
При вече налична гъбична инфекция конвенционалната медицина предлага две възможности за лечение: през устата
(не се препоръчва поради рикс
от увреждане на плода) или локално (със свещички и кремове, чиято ефикасност обаче е
по-малка).
Хомеопатията също предлага
подкрепа за преодоляване на
проблема. Възможните медикаменти не са само един или
два и зависят от специфичните оплаквания на всяка жена,
но все пак подходяща е следната примерна схема:
Helonias dioїca 9 CH (облекчава
специфичното за гъбичната
инфекция дразнещо течение) и
Apis mellifica 15 CH (облекчава
отока и неприятните усещания в областта на възпалената лигавица) се приемат 3
пъти дневно по 5 гранули. Тези
два медикамента се съчетават с два от медикаментите,
използвани за профилактика,
но тук те се прилагат с по-голяма честота: Monilia albicans
15 CH и Silicea 15 CH се редуват по 5 гранули през ден (т. е.
единият се приема на четна, а
другият на нечетна дата).
Съчетаването на тези два
хомеопатични препарата цели

да мобилизира собствените
защитни сили на организма
срещу гъбичната инфекция.
Запазва се и приемането на
Sepia officinalis 15 CH по 10 гранули веднъж седмично. Това не
е необходимо, ако по друг повод Sepia officnalis 15 CH вече
се приема по 5 гранули ежедневно.

ВНИМАНИЕ
При всяко подозрение за гъбична или друга генитална инфекция задължително трябва
да бъдете прегледани и проследени от вашия гинеколог.
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ЕСТЕСТВЕНО

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
раждането не завърши. И най-нормалното физиологично
раждане, което върви гладко, може в определен момент
да постави в опасност или майката, или детето. Тогава,
разбира се, може би ще се наложи да завърши по оперативен път. Какво трябва да знаем за естественото и
оперативното раждане, попитахме д-р Иван Диков, началник на Диагностично-консултативния блок в СБАЛАГ
„Майчин дом“ и управител на Медицински център „Майчин дом“.
6
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РАЖДАНЕ ИЛИ
СЕКЦИО
ЖЕНАТА САМА ЛИ ОПРЕДЕЛЯ
КАК ЩЕ РАЖДА?
Обикновено
бременността
на жената се следи в така наречените кабинети „Женска
консултация“. Редно е бременната жена да обсъди с лекаря
и неговия екип как ще ражда и
кое е по-разумно от медицинска гледна точка в конкретния
случай. Трябва да е ясно дали
едно раждане по естествен
начин ще постави на изпитание родилката и детето, и
какви предимства и рискове 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
препоръчаме също оперативното родоразрешение.
Важно е да се отбележи, че
при основната част от жените няма нужда от операция, защото раждането е
нормален физиологичен процес, който е предопределен
да се извършва по естествен механизъм.
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КАКВО ТРЯБВА ДА
СЕ ЗНАЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО РАЖДАНЕ?
Най-атравматично, без последствия и за майката, и за
детето, най-често е раждането по естествен механизъм
(ако няма противопоказания).
Още повече, че в днешно време в хода му може да се приложи разумно и добро 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 изскача.
Нормалното раждане не е
страшно или опасно, още повече когато жената има съответната нагласа. В случаите,
където има медицински индикации, естествено най-добре
е да се приеме оперативната
интервенция.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ
ЗА СЕКЦИОТО?
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 започне по-рано,
жената пак ще роди по оперативен път.
Когато при напълно здрава
жена бременността протича нормално, около 37-38-а
седмица се прави прогноза на
раждането, като се взимат
предвид редица фактори – как
е протекла бременността,
какво е състоянието на майката, на плода, какви са размери8
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те на таза, очакваното тегло
на детето, състоянието на
меките родови пътища, разположението 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 съответното
решение.
Всяка операция без изключение
е свързана с рискове, пък било
то и разумни. Има анестезия,
отваряне на корема, работа с
коремните 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.
Вариантите са три – цезарово
сечение, опит за индукция (при
наличие на условия, но по естествен механизъм) или изчакване на спонтанно включване
на родова дейност.
Обикновено жените се страхуват от болката и затова
нерядко клонят към цезарово сечение. Наблюдаващите
бременността трябва да се
опитат да елиминират този
страх. Чувството за страх е
нормално и то ни защитава в
определени ситуации. Но когато страхът не може да бъде
превъзмогнат, въпреки получената вярна или невярна предварителна 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 самочувствие.
В тази връзка е хубаво всяка
бременна да посети болници
с родилно отделение в дните
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 прагът
й на болка ще стане по-нисък,
ще се задейства паника с всички последици от това.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАЖЕ – КОЙ НАЧИН
Е ПО-ДОБЪР ЗА РАЖДАНЕ?
Както още в началото отбелязах, раждането е нормален
физиологичен процес, който е
предопределен да се извършва
по естествен механизъм.
В днешно време цезаровото сечение е метод на избор за начина на родоразрешение и тогава,
когато са спазени условията не
само за добра медицинска практика, а и правилната преценка
и избор, взет отговорно и от
медицинския специалист, и от
бременната, е разумно безопа-

сен както за майката, така и
за нейното дете.
И двете възможности имат
своите особености. Ако в
хода на едно нормално раждане възникнат усложнения, то
се предприема другата възможност за родоразрешение.
Всичко е въпрос на индивидуална преценка, според конкретната бременност и родилка.
Дори възстановяването при
различните жени протича по
различен начин.
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БЕБЕ

ВСИЧКО,
КОЕТО ТРЯБВА
ДА ЗНАЕМ ЗА
КОЛИКИТЕ
Думата „колика” произлиза от гръцкото „kolikos”, прилагателно на
„колон“ (дебело черво), и означава остра и неочаквана коремна болка, възникнала независимо от възрастта. Като колика при бебето
определяме внезапната поява на пристъпен, силен и неуспокоим
плач, съпроводен от зачервяване на лицето, стягане на коремчето, свиване на юмруците, вдигане на крачетата и отделяне на газове. Майките на бебета с колики описват техния плач като пронизващ, неотложен, раздразнителен и стресиращ. По темата за
коликите разговаряме с д-р Ралица Бабаколова, педиатър, Клиника
по педиатрия, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
12
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ВСЯКО БЕБЕ ЛИ ИМА
КОЛИКИ?
Кърмаческите колики са често
срещани в клиничната практика, като според данните засягат 5-28% от кърмачетата в
първите 3 месеца от живота.
Честотата на коликите е еднаква, независимо от социалния статус, пола на кърмачето, начина на хранене (кърма
или адаптирано мляко), наличието на атопия (предразположеност към алергии) и т.н.
ОТ КАКВА И ДО КАКВА ВЪЗРАСТ ОБИКНОВЕНО СА КОЛИКИТЕ?
Обикновено състоянието изчезва спонтанно след 3-месечна възраст, а пикът се
наблюдава към 6-та седмица,
предимно в следобедните и
вечерните часове.
КАК РОДИТЕЛИТЕ ДА
РАЗПОЗНАЯТ КОЛИКИТЕ?
Класическото определение за
колика се появява още в средата на миналия век, като
правилото за трите тройки:
периоди на плач, които продължават поне 3 часа дневно,
в поне 3 дена от седмицата за
3 или повече седмици.
Установено е, че звуковата

характеристика на плача при
колики е различна от тази при
плач, недължащ се на колики.
Това, както и усещането на
майката подпомага в известна степен отдиференцирането на коликите от други сериозни състояния (инфекции,
остър отит, гастроезофагеална рефлуксна болест, остри
хирургични състояния и др.),
които протичат подобно в
тази възраст.
ЗДРАВОСЛОВЕН
ПРОБЛЕМ
ЛИ СА КОЛИКИТЕ?
НУЖНА ЛИ Е КОНСУЛТАЦИЯ
С ПЕДИАТЪР?
Коликите са функционално отклонение в ранна кърмаческа
възраст, но ако са съпроводени с допълнителни симптоми,
ако не протичат по класическия начин или ако са налице
обезпокояващи признаци като
нарушено хранене, лош тегловен прираст, повишена
температура, запек, диария,
повръщане, жълтеница и т.н.,
консултацията с педиатър е
задължителна.
АКО МАМА КЪРМИ БЕБЕТО,
ВЛИЯЕ ЛИ НЕЙНОТО ХРАНЕНЕ НА КОЛИКИТЕ?
В някои случаи изключването
на млечните протеини от
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диетата на майките на кърмените бебета води до намаляване на коликите. Подобен
ефект има и преминаването
на изкуствено хранените кърмачета към хипоалергенна,
соева или хидролизирана формула. Тези данни обаче не се
потвърждават от всички проучвания, а понякога ефектът е

частичен, краткотраен или
съвсем липсва. Понякога добър
резултат има хипоалергенната диета на майката, тоест
изключването от менюто й
не само на млякото и млечните продукти, но и на яйцата,
пшеницата, соята, какаото,
цитрусите.

КАК ДА ОБЛЕКЧИМ СЪСТОЯНИЕТО НА БЕБЕТО С КОЛИКИ?

Изследвани и изпробвани са много методи – медикаментозни и немедикаментозни, но нито един от тях не
решава проблема дефинитивно.

И ВСЕ ПАК ЕТО НЯКОЛКО СЪВЕТА КАКВО
МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
Намаляване поглъщането на
въздух чрез по-често оригване и подходящ биберон на шишето.
Хранене – безмлечната диета на майката понякога е с
добър ефект, но трябва да
се има предвид, че той невинаги е налице, понякога дори
има обратен ефект, поради
засилване напрежението на
майката в и без това напрегнатата атмосфера; хипоалергенна, соева, хидролизирана формула.
14
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Медикаменти: симетикон
(широко използван, сравнително безопасен, без странични
ефекти), лактаза (с доказан
ефект), пробиотици (L. reuteri);
захароза (има обезболяващ
ефект).
Алтернативна медицина –
билкови чайове, мануална терапия, акупунктура.
Поведенческа терапия –
по-близък физически контакт,
бял шум, вибрации.
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ПРОБИОТИЦИ:
ПОЛЕЗНИТЕ
БАКТЕРИИ

Какво ли се крие зад това може би на пръв поглед сложно понятие – пробиотици? Д-р Елена Лазарова, детски гастроентеролог, “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, ни разяснява и ни
помага да се ориентираме в тяхната същност – защо ги наричаме полезни бактерии, как действат на децата, от каква възраст могат да им се дават и при какви случаи.

16
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КАКВО ТОЧНО
ПРЕДСТАВЛЯВАТ
ПРОБИОТИЦИТЕ?
Думата „пробиотик“ означава
„за живота“. Пробиотиците
представляват жизненоспособни микроорганизми, които
оптимизират функцията на
нормалната чревна флора и
имат потенциален ефект срещу редица опасни за нашето
здраве микроорганизми. Още в
далечната 1905 г. д-р Стамен
Григоров открива причинителя за подквасването на млякото – Lactobacillus bulgaricus, и
предполага, че ферментиралите млечни продукти поддържат баланса между опасните
и невредни микроорганизми
в червата. По-късно, изследвайки дълголетието на българите, лауреатът на Нобелова награда проф. И. Мечников
стига до извода, че тайната

се крие в консумацията на българското кисело мляко. Така
проф. Мечников става основател на концепцията за пробиотиците, а българското кисело
мляко – първият пробиотик.
Най-известни са млечнокиселите бактерии и бифидобактериите, които се използват
при производството на кисело мляко и други млечни храни.
Пробиотиците притежават
редица полезни действия – укрепват имунитета, намаляват гнилостните процеси в
червата и подпомагат по-бързото възстановяване на тяхната функция след прекарани остри чревни инфекции.
Най-общо казано, подобряват храносмилането и създават неблагоприятна среда за
развитие на болестотворни
чревни бактерии. Възстановяват нарушената чревна флора
при прием на антибиотици.

ЗАЩО ГИ НАРИЧАМЕ
ПОЛЕЗНИ БАКТЕРИИ?
Пробиотиците оказват въздействие върху организма
чрез директно поселяване върху чревната лигавица и модифициране на естествена чревна флора.
Микроорганизмите
живеят
нормално в стомашно-чревния
тракт. Той е уникално място
в човешката екология! Пръв е

подложен на въздействието
на редица външни фактори –
хранителни, инфекциозни и
токсични агенти, а чревната
имунна система (в частност
чревната микрофлора) играе
основна роля в защитата на
организма. Затова е особено
важно да имаме здрава храносмилателна система.
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НАИСТИНА ЛИ СА НАПЪЛНО БЕЗВРЕДНИ И ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ
МОГАТ ДА СЕ ДАВАТ НА ДЕЦАТА?
Многобройни клинични проучвания категорично доказват безопасността на лактобацилите и бифидобактериите. Хубаво е
родителите да знаят, че пробиотиците могат да се дават още
от раждането, но е желателно това да се случва по препоръка
на лекаря, който трябва да прецени необходимостта от техния
прием, дозировката и вида на пробиотика.
КОИ СА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ
ИЗТОЧНИЦИ?
В майчиното мляко могат да
се открият над 200 вида различни бактерии – стафилококи, ентерококи, лактобацили,
лактококи и т.н. Кърмата
е изключително богата и на
олигозахариди (пребиотици).
Именно този уникален състав
я прави най-добрата храна
за кърмачето. За по-големите деца основен източник
на пробиотици са млякото и
млечните продукти.
МОГАТ ЛИ ДА СЕ ПРИЕМАТ ПРОФИЛАКТИЧНО ИЛИ
САМО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?
Ако детето е здраво и се
храни пълноценно, не е необходимо профилактично приемане на пробиотици. Техният ефект е доказан само при
определени заболявания, като
преценката отново трябва
да бъде на лекар.
18

golemiteimalkite.bg

ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СЕ ВКЛЮЧВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И СА ЕФЕКТИВНИ?
Доказано е, че определени пробиотични щамове повлияват
конкретен вид чревна инфекция. Например лактобацилус
ройтери скъсява и намалява
тежестта на протичане на
ротавирусен ентероколит.
За някои други щамове е доказано повлияване на бактериални чревни инфекции. През
последните години пробиотиците допълват лечението и
на редица функционални заболявания на храносмилателна
система – кърмачески колики,
синдром на раздразнено дебело черво. Прилагат се и за
предпазване от т. нар. антибиотико-асоциирана диария,
некротизиращ ентероколит
у недоносените бебета. Продължават редица проучвания
за ролята им в лечението и на
хроничните възпалителни заболявания на червата.
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ЛЕТНИТЕ
ВИРУСИ
Лятото го свързваме с безкрайни игри за децата, приключения
и забавления. Но, за съжаление, вирусите „дебнат“ и „атакуват“ мъниците дори и през топлите месеци. Кои са най-честите вируси през лятото, които причиняват неприятности, как
става заразяването, какви са симптомите и лечението и как
да предпазим детето, попитахме д-р Надя Коларова-Янева,
педиатър, педиатричен кабинет „Св. Иван Рилски“.

20
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ОТ КАКВО НАЙ-ЧЕСТО БОЛЕДУВАТ ДЕЦАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО?
През летния период преобладават характерните за сезона
инфекции, свързани със стомашно-чревни оплаквания (от
бактериален тип), ентеровирусните и ротавирусните
инфекции. След прекарване на
определен вирус, болният изгражда специфичен имунитет,
но той е за определен щам от
вируса и не го предпазва от
всичките му разновидности.
В разгара на лятото най-често се срещат ентеровирусите, които включват полиови-

КАК СТАВА ЗАРАЗЯВАНЕТО?
Ротавирусната инфекция се
предава по фекално-орален
път посредством замърсени
ръце, храна, повърхности и играчки. Източник на заразата
са болният или вирусоносител.
Ентеровирусната
инфекция
се разпространява предимно
по фекално-орален и орален
път (т. нар. битов контакт)
и се нарича „болест на мръсните ръце“. Макар и рядко заразяването може да стане по
въздушно-капков път (чрез кашлица).

руси, коксаки вируси (група А и
Б), ECHO, ентеровируси (тип
68, 71).
Коксаки и ECHO вирусите започват с температура, отпадналост, поява на сънливост, фотофобия (дразнене
от светлина) и могат да настъпят усложнения като менингит, енцефалит и миокардит.
Най-честите
причинители на острите диарии пък са
ротавирусите. Повече от
2 милиона деца под 5 години се
хоспитализират поради ротавирусен гастроентерит.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ?
КАК ПРОТИЧА
ЗАБОЛЯВАНЕТО?
Ротавирусната инфекция засяга основно децата между
6 месеца и 5 години. Инкубационният период е от 1 до 3
дни, след което настъпват
характерните клинични прояви – повръщане, диария и фебрилитет над 38ºС. Диарийният синдром е водещ, като
изхожданията са воднисти,
многократни, белезникави или
жълтеникави, без патологични примеси.
Ентеровирусите проникват
през сливиците, оттам попадат в лимфните възли на чер-
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вата. Клиничната картина
протича с повишена температура, болки в гърлото, болки по мускулите и ставите,
като тези оплаквания продъл-

жават средно около 7 дни. Ентеритните прояви се съпровождат с катари на горните
дихателни пътища – хрема,
кашлица, конюнктивит.

НАИСТИНА ЛИ ОБЕЗВОДНЯВАНЕТО Е
НАЙ-СТРАШНОТО В ТЕЗИ ИНФЕКЦИИ? КАК ДА
РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ДЕТЕТО Е ДЕХИДРАТИРАНО?
В голям процент от случаите се развива дехидратация
(обезводняване) с изразен електролитен дисбаланс. Степента на дехидратацията е средно тежка или тежка. Признаците на дехидратация се изразяват със суха кожа и лигавици, намалена еластичност, изострени черти на лицето,
хлътнала фонтанела, спад на теглото над 5%, учестен пулс,
сънливост, отпадналост, олигурия (намалено количество на
отделената урина).
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КОГА КОНСУЛТАЦИЯТА С
ЛЕКАР Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА?

КРИЯТ ЛИ ОПАСНОСТИ
МОРСКИТЕ КУРОРТИ?

При кърмачетата и децата
до 5-годишна възраст усложненията и признаците
на тежко обезводняване настъпват много бързо. Затова, ако детето попада в
тази възрастова група, има
температура, повръщане и
диария, най-добре е още при
първите признаци родителите да се консултират с педиатър, а не да прилагат самолечение.

В морските курорти преобладават ротавирусите и това
не е случайно, защото, както
казахме, заразяването става
по фекално-орален път посредством замърсени ръце,
храна и повърхности. Любопитно е да се знае, че носителството на този вирус
може да продължи до 50 дни,
тоест заразата може да се
предаде дори и от привидно
здрав човек.
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КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО?
При леките и средно тежките форми на ротавирусна
инфекция лечението започва с орална рехидратираща терапия. По-тежките
форми обаче изискват провеждане на венозна рехидратираща терапия. При
естествено хранените кърмачета се препоръчва кърменето да продължи, а при
останалите деца – временно да преминат на адаптирани безлактозни млека.
Лечението на ентеровирусните инфекции е симптоматично, не се повлияват от
антибиотичното лечение,
но няма и специфични антивирусни препарати. При
тежките форми, протичащи с дехидратация, болното дете се хоспитализира
за венозни вливания.

А ИМА ЛИ ПРЕВЕНЦИЯ?
В редица европейски страни ротавирусната ваксина е
част от задължителния имунизационен календар. У нас
ваксината беше препоръчителна, но от една година се
реимбурсира от здравната
каса.
Ваксината срещу ротавирус
се прилага в най-ранна възраст, за да се създаде висок
активен имунитет и предпазване от заразяване. В световен мащаб са известни два
вида ротавирусни ваксини,
като основната разлика в тях
е броят на дозите, които се
прилагат. Едната ваксина се
прилага в две дози: първата
на 2 месеца, а втората на 4
месеца. Другата ваксина се
прилага в три дози: на 2, 4 и
6 месеца. Ваксините се прилагат перорално, тоест, през
устата.

golemiteimalkite.bg 23

ДЕТЕ

УХАПВАНИЯ
ОТ НАСЕКОМИ

Насекомите представляват повече от половината от всички
познати животински видове, населяващи планетата Земя. Те
обитават различна среда – суша, въздух, вода. Повишаването
на температурата и влажността през пролетта и лятото
създават благоприятни условия за увеличаване на популацията на различните насекоми, в това число на комари, кърлежи, мухи, бълхи, пчели, оси, и др. Именно те са най-честите
причинители на ухапвания и ужилвания на хората от всички
възрасти у нас. Колко опасни могат да бъдат ухапванията и
ужилванията от насекоми за децата, как да реагираме адекватно и има ли начин да предпазим малчуганите, попитахме
доц. д-р Георги Николов, завеждащ кабинет „Алергия“ към
НЦЗПБ, София.
24
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КОЛКО ОПАСНИ СА
НАСЕКОМИТЕ ЗА ДЕЦАТА?
Ухапването и ужилването от
насекоми може да провокират
различен отговор у децата.
При ухапването насекомото
отделя слюнка, която предизвиква зачервяване, подуване и
сърбеж на кожата. В повечето
случаи то е само болезнено, но
е безобидно, с поява само на
локална реакция, която отшумява за няколко дни. Понякога
обаче ухапванията от някои
насекоми (комари, кърлежи и
др.) крият риск от пренасяне
на заболявания като малария,
лаймска болест и др.
При ужилването специален
жилещ апарат на насекомото
ижектира в човешкия организъм специфична отрова, характерна за всяко насекомо.
Ужилването обикновено причинява силна, пареща болка.
Реакцията е бърза и е последвана от зачервяване и подуване около мястото на ужилването.
КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ОТ
КАКВО Е УХАПАНО ДЕТЕТО
СПОРЕД ОБРИВА?
Мястото на ухапването от
насекоми изглежда като една
или повече зачервени подутини по кожата. В средата на
мястото на ухапване почти
винаги може да се забележи

малка лезия, а в някои случаи
върху кожата може да се открие и самото насекомо. Иначе по външния вид и местоположението на ухапването е
трудно точно да се определи
видът, който го е причинил.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
ЗА ЕДНО ОТ НАЙ-ЧЕСТИТЕ
УХАПВАНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО –
ТОВА ОТ КОМАР?
Комарите са едни от най-широко разпространените у нас
кръвосмучещи насекоми. Оптималната температура за
развитието им е около 2527°С. Те са най-активни рано
сутрин или вечер, като хапят
само женските.
Ухапването от комар е съпроводено с парене и сърбеж. Това
се дължи на слюнката на комара, която съдържа богати на
белтъци токсични вещества.
Когато комарът пробие кожата с хоботчето си, човешкия
организъм се активира и започва да отделя вещества,
(предимно хистамини), които
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се стремят да неутрализират
чуждия секрет. Обикновено се
откриват няколко ухапвания в
една и съща област. Кожата
се подува и зачервява. На мястото на ухапване се появявят
белезникава твърда плака и
силен сърбеж.
Различните хора реагират по
различен начин на ухапването
на комари – от пълна нечувствителност, през средно силна
реакция, до висока чувствителност, причиняваща болки в
тялото, главоболие и треска.
Обикновено децата реагират
по-бурно след ухапване от комар.

ОСВЕН СРАВНИТЕЛНО
БЕЗОБИДНИТЕ РЕАКЦИИ
СЛЕД УХАПВАНЕ, КОМАРИТЕ СА ПРЕНОСИТЕЛИ И НА ПОВЕЧЕ ОТ 50
ВИРУСНИ И БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ, КАКТО
И ПАРАЗИТОЗИ КАТО
МАЛАРИЯ, ФИЛАРИОЗА,
ЖЪЛТА ТРЕСКА, ТУЛАРЕМИЯ И ДР.

26
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В аптечната мрежа съществува голямо разнообразие от
средства за облекчаване на
симптомите от ухапване от
комари, като най-често се
използват локални или орални
антихистамини.

ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА
УХАПВАНИЯТА
Могат да се прилагат репеленти под различни форми –
спрей, лосион, сух аерозол,
стик и така модерните напоследък безконтактни гривни.
Те се нанасят главно по откритите части на тялото,
като с някои от тях могат да
се обработват и дрехите.
Също така се предлагат електроуреди, т. нар. изпарители,
в които се поставят таблетки, течности или изгарящи
спирали. Те са особено подходящи за дома, но не се препоръчват за хора с алергии и за
бебета, тъй като крият реален риск за тяхното здраве.

СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ
КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

ИНОВАТИВНИ РЕПЕЛЕНТИ*:

· Таблетки за безконтактни
гривна и клипс против комари
· Спрей против кърлежи и комари

Удобни, надеждни, винаги близо до Вас.
Подходящи за бебета, деца и възрастни.

ВАКАНЦИЯ БЕЗ УХАПВАНЕ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО
Повече информация на: bezkomari.com
*Разр. за предоставяне на пазара: №3298-1/01.03.2022; №3314-1/29.03.2022
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ТИЙНЕЙДЖЪР

ПОМОЩ:
Наскоро една моя приятелка ми се обади късно вечерта, плачейки. Попитах я какво става, а тя ми отговори, че синът
й, който в момента е на 13 години и е див тийнейджър, се е
оплакал, че много го боли едната гърда. Когато го опипала, тя
открила, че зърното и ореолчето около него са доста подути и твърди. Тъй като покрай работата ми бях чела за този
проблем в юношеската възраст, веднага я успокоих, че най-вероятно се дължи на хормоните, които започват да бушуват
през пубертета. Разбира се, спестих да й кажа, че може да
става дума за наистина сериозен проблем. Казах й обаче, че
задължително трябва да заведе Марти на мамолог, за да му
направят ехография. Още на другия ден тя записа час и направиха консултация със специалист. Слава Богу, всичко с Марти
беше наред – нямаше никакъв повод за притеснение, докторът беше казал, че това е съвсем нормален процес, който при
някои тийнейджъри се проявява по-сериозно. В медицината
състоянието е известно като юношеска (пубертетна) гинекомастия.
И така, какво трябва да знаем като родители на тийнейджъри
за юношеската гинекомастия, разказва Весела Славчева, главен редактор „Големите и малките“.
28
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СИНЪТ МИ Е
С ПОДУТИ И
БОЛЕЗНЕНИ ГЪРДИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
ЮНОШЕСКАТА
ГИНЕКОМАСТИЯ
През пубертета тялото на
момчето започва да се променя, като част от този процес
при някои момчета започва да
се наблюдава и увеличаване
на гръдните жлези. Това състояние се нарича гинекомастия (от гръц. – gynec (жена)
и mastos (гърда) и се смята за
нормален физиологичен процес, свързан с израстването
на детето. Според данните
от увеличаване на гръдните
жлези страдат от 4 до 69% от
момчетата през пубертета.
Най-рано това се случва около 10-годишна възраст, като
честотата е най-голяма между 13 и 14 години, след което
намалява.

КАКВО ТОЧНО СЕ СЛУЧВА
При раждането гърдите на момичетата и момчетата имат
еднаква структура – съдържат
рецептори, чувствителни и
към женските хормони (естрогени), и към мъжките хормони
(андрогени). Първите стимулират развитието на гръдните жлези, а вторите имат
слаб потискащ ефект. Преди
пубертета гръдните жлези са
в покой, а след започването му
при момичетата се секретират големи количества естрогени и гръдните жлези се оформят напълно. При момчетата
в началото има временен хормонален дисбаланс и ефектът
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ТИЙНЕЙДЖЪР
на естрогените преобладава
над този на андрогените. Това
може да доведе до увеличаване
на гръдните жлези. С напредването на пубертета нивата
на андрогените се повишават
и това води до обратно развитие и атрофия на гръдните
жлези.
КАК СТАВА
ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО
При наличието на поодбен
проблем задължително е да се
направи консултация с детски ендокринолог или мамолог.
Те ще ви разпитат подробно
откога са симптомите, каква
е възрастта на детето, има
ли други оплаквания, хронични
заболявания, промяна в телесното тегло, употреба на
лекарства и т.н. Преценява
се пубертетното развитие

!

като се обръща внимание на
промяната на гласа, окосмяването, половите органи. Оглеждат се и се опипват гърдите и съседните лимфни възли.
Прави се ехография.
КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО
Ако лекарят прецени, че гинекомастията е нормална за съответната възраст и се дължи на пубертета, не са налагат
допълнителни изследвания.
Юношеската гинекомастия е
нормално явление и в 75-90%
от случаите претърпява обратно развитие в продължение
на 1 до 3 години. Не е необходимо лечение, но трябва да се
проследява. При задържане на
физиологичната гинекомастия
повече от 1 година след края на
пубертета може да се помисли
за хирургично лечение.

ВНИМАНИЕ: ОСВЕН ФИЗИОЛОГИЧНА,
ГИНЕКОМАСТИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ И
ПАТОЛОГИЧНА, ЗАТОВА КОНСУЛТАЦИЯТА СЪС
СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ ЕНДОКРИНОЛОГ ИЛИ
МАМОЛОГ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.
30
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ТИЙНЕЙДЖЪР
Знаем, че спортът и физическата активност са от изключителна важност за здравето и развитието на децата.
Какво, как и колко обаче да
се спортува, крие ли някакви
опасности хвърлянето в крайности и всъщност фитнесът
добър избор ли е за детето
тийнейджър. По темата разговаряме с Явор Зайн, кондиционен треньор.

ФИТНЕСЪТ И ТИЙНОВЕТЕ
ФИТНЕСЪТ – ПОДХОДЯЩ ЛИ
Е ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ?
Да, подходящ е! Фитнесът е
вид спорт, както всеки друг.
Той помага за физическото
развитие на подрастващите.
ЗАЩО Е ДОБРЕ ТРЕНИРОВКИТЕ ДА БЪДАТ С ТРЕНЬОР?
Треньорът гарантира за правилното изпълнение на техниката на всяко упражнение,
така че да извлече максималния ефект и в същото време да минимизира риска от
травмиране. Треньорът изготвя програма, включваща
упражнения според нуждите
на трениращия, според неговата моментна физическа
подготовка и възможности.
Треньорът следи прогреса и
прави необходимите промени
32
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по програмата. Треньорът е
и мотиватор… И всичко това
е възможно, защото треньорът има теоритични и
практически познания.
ПО КОЛКО ПЪТИ СЕДМИЧНО И ПО КОЛКО ВРЕМЕ
Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА
БЪДАТ ТРЕНИРОВКИТЕ?
Всичко зависи от целите на
трениращия, но минимумът
е поне 2 пъти седмично, като
продължителността
може
да трае 30-40 мин. до около
2 часа. Всичко зависи от целите на трениращия и програмата, изготвена за деня.
НА КАКВИ РЕЗУЛТАТИ
МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА ОТ
ФИТНЕСА?
Резултатите могат да бъдат различни според целите.
Но винаги се постига физическо и психическо здраве.
Самото ускоряване на пулса,
раздвижване на кръвта в тялото, раздвижването на ставите и мускулите гарантира
човек да се чувства по-добре
в нормалното си ежедневие.
Освен това при физическо
натоварване се тренира и заздравява нервната система.
Мускулите и ставите стават по-издръжливи и устойчиви на всякакви ежедневни
натоварвания – да изтичаш,
за да хванеш автобуса, да се

качиш до 8-мия етаж по стълбите, да занесеш торбите от
пазара до вкъщи и много други
примери от ежедневието.
Постига се и добра визия на
тялото, което влияе благотворно на самочувствието. Освен това фитнесът помага да
се подобрят резултатите на
спортисти като футболисти,
хокеисти, боксьори и т.н.
БЕЗОПАСЕН ЛИ Е ПРИЕМЪТ
НА ПРОТЕИНИ НА ПРАХ?
Да, ако се приема количество
според специфичните нужди и
по препоръка на диетолог или
сертифициран треньор в областта. Аз лично започнах да
използвам протеин на прах на
16-годишна възраст, малко след
като влязох в залата. Важно е
да отбележа, че винаги се препоръчва нужното количество
протеин да се приема от хубава храна. Има различни видове
протеин като трите основни
групи са растителен, суроватъчен и животински. Има хора,
чийто организъм не обработва
добре даден вид протеин, което може да доведе до усещане
за подуване на стомаха, засилване на газовете или пък поява
на пъпки по тялото. Ако това
се случи, трябва или да се коригира дозата на прием, или да се
смени вида протеин. Понякога
тези странични ефекти може
да се появят и при прием на некачествени продукти.
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РОДИТЕЛИ

РАЗВОДЪТ И ДЕЦАТА

Разводът има смисъл, ако той слага край на обвиненията и
претенциите. Нагласата, която помага, е, че независимо кой
е инициатор и какъв е поводът, приносът за развоя на отношенията е и на двамата. Тогава бившите съпрузи се справят
с желанието си за отмъщение и могат да отделят отношенията си като съпрузи от отношенията си като родители. А
това е най-доброто, което могат да направят както за себе
си, така и за децата. Още ценни съвети за по-лекото справяне
в ситуация на развод ни дава Мая Манева, семеен консултант
и автор на книгите „Любовта в семейството“ и „За брака,
развода и любовта“.
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КАК ВЛИЯЕ РАЗДЯЛАТА НА
РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА?
Раздялата на родителите е
изпитание за всяко дете, независимо на каква възраст е
то и е строго индивидуално
преживяване, зависещо от
много фактори. Ако детето
е малко, от една страна, то
по-лесно ще приеме за нормален начинът на живот, който
определят родителите му,
но от друга – нуждите му от
емоционално разбиране и подкрепа са по-големи. От удовлетворяването на тези нужди
зависи неговата увереност в
собствените му сили и способности и усещането му, че е

достойно да бъде обичано, че
е достойно за внимание, грижа
и подкрепа.
Когато раздялата се случи
в тийнейджърска възраст,
опасността е детето да бъде
натоварено с проблемите на
възрастните, включително и
с поемане на емоционална грижа за някой от родителите
или и за двамата. Това може
да повлияе на неговата социализация и реализация – тя да се
случи твърде рано, бягайки от
проблемите в дома, или обратно – да има нежелание да се
отдели при усещана липса на
подкрепа и разколебано самочувствие.

КАК ОБИКНОВЕНО РЕАГИРАТ ДЕЦАТА НА СЛУЧВАЩИЯ СЕ
РАЗВОД? КОЕ НАЙ-МНОГО ГИ ТРАВМИРА?
За децата по-травмиращ от
самата раздяла е конфликтът между родителите, който често не спира дори и след
развода. Когато родителите
не могат да решат конфликтите си, те са много по-фокусирани върху собствените
си преживявания, отколкото
върху тези на детето. А за
да израсне със здрава психика
и да реализира своите способности, на детето са му необходими сигурност, защита,

обич и грижа. То трябва да
усеща, че има възрастни, които са на негово разположение,
които го познават и се вълнуват от това, което то мисли
и преживява. Когато тези потребности са задоволени, детето е любопитно, отворено
за света, уверено е, че има
какво да покаже на другите и
в същото време е готово и то
да се учи от тях. Всичко това
е основа за добра лична и професионална реализация.
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РОДИТЕЛИ
При раздяла на родителите,
протичаща с неспиращи конфликти, се подкопава именно чувството за сигурност
и защита, а при по-малките
деца може да се появи и съмнение, че са обичани, защото
те приемат, че проблемите
на родителите се случват
заради тях. В тази ситуация ролите в семейството
се обръщат и децата поемат
емоционална грижа за родителите си. Това спъва тяхното развитие, отклонява ги
от общуването с връстници,
от играта и ученето и изпълва ежедневието им със страх.
Преживяванията на децата
могат да се проявят в поведението им като:

агресия или депресия;
безпокойство и
прекомерни страхове;
неувереност;
свръхамбиция и трудно
приемане на неуспехите;
нежелание за учене и игра;
неспособност за
обвързване;
трудност в адаптацията.

Все пак, важно е да се знае, че от значение е не само какво се случва в семейството, а как родителите го възприемат и преживяват. Ако те са спокойни, и детето ще възприема спокойно себе си
и семейството си. Тогава то ще реализира своите способности и
ще се чувства на място в средата си.

КАК РОДИТЕЛИТЕ ДА ОБЯСНЯТ НА ДЕТЕТО ТЯХНАТА РАЗДЯЛА С ЦЕЛ МАКСИМАЛНО ДА ЗАПАЗЯТ НЕГОВОТО ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ?
Съобщаването на решението
за раздяла трябва да бъде от
двамата родители, защото
по този начин детето няма
да се чувства виновно за случващото се, което се смята за
сериозна детска травма.
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Посланието, което е добре
да стигне до детето, е, че се
разделят съпрузите, а не родителите. Те винаги ще останат
родители за него и ще участват в живота му, независимо,
че живеят разделени.

СТРУВА ЛИ СИ МАМА И ТАТИ ДА ЖИВЕЯТ ЗАЕДНО В „ИМЕТО НА
ДЕТЕТО“, ВЪПРЕКИ НЕРАЗБИРАТЕЛСТВАТА ПОМЕЖДУ ИМ?
На каквото и възраст да са
децата, те винаги биха предпочели родителите им да
са заедно, защото тяхното
единство им дава сигурност и
надежда за бъдещето. Но усещането за единство не може
да дойде само от формалното
съжителство на родителите.
Необходимо е те да живеят
в атмосфера на взаимно разбиране и уважение, на интерес един към друг. Ако това
отсъства, детето страда,
защото вижда родителите

си нещастни. Затова, запазването на брака има смисъл
само ако мъжът и жената положат усилия да изградят едни
по-удовлетворяващи
отношения. Живеенето в брак без
любов и уважение може да е
дори по-травмиращо за децата, отколкото един развод.
По-важно е детето да има
добро отношение с двамата
родители, макар и разделени,
отколкото да живее и с двамата, но в чувство за несигурност и неразбиране.

ПРИ РАЗВОД: КАКВО ДА ПРАВЯТ РОДИТЕЛИТЕ
Да поддържат добри отношения като родители, като
водещи да са интересите на
децата, а не тези на родителите;
Да дадат на децата обяснение за раздялата, подходящо за
възрастта им и да ги информират относно решенията, които ги касаят;
В търсенето на ново жилище
да включат и децата – така те
ще се почувстват съпричастни и важни;
Да намират време и търпение да изслушват децата си
и да отговарят на въпросите

им. Да не допускат пренебрегване с изрази като „нямам време“, „не съм в настроение”, „не
ми се слуша сега”, „не ме занимавай с това”;
Да осигурят на децата изяви
извън дома, за да се чувстват
харесвани и приемани;
И двамата родители да се
включват в грижите за децата;
Родителите да се грижат
и за себе си. Разведен, но усмихнат и щастлив родител е
много по-добре за децата, отколкото депресиран, изморен и
изнервен родител.
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ДА ОСТАВИМ ДЕТЕТО
С времето детето все повече опознава света около
себе, а в живота му се появяват все повече външни и
непознати за него хора… Кога обаче можем да оставим
малкото човече на грижите на друг възрастен? В зависимост от индивидуалните особености, вродени или придобити характерови черти, личностен темперамент,
адаптационни възможности, национална култура и т.н.,
процесът на социална комуникация и взаимодействие не
е еднакъв във време и срокове за всички деца. По темата разговаряме с психолога Ели Димитрова.
38
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роднини и проявява по-голям
толеранс към часово откъсване от майката. Това е и подходящата възраст, ако родителите са решили да дадат
детето на ясла.
Разбира се, от изключително
значение е да се съобразим с
естествената склонност или
адаптационната възможност
на малкото дете.
ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ ДЕТЕТО
ЗАПОЧВА ДА СЕ СТРАХУВА ОТ
РАЗДЯЛАТА С МАМА?

ЗА МАЛКО
ДОБРЕ ЛИ Е ОЩЕ ОТ МАЛКО ДА ОСТАВЯМЕ ДЕТЕТО
ЗА КРАТКО НА ГРИЖИТЕ НА
ДРУГ ВЪЗРАСТЕН?
От моя опит и наблюдение забелязвам, че майките са тези,
които се притесняват да оставят децата си на грижите
на друг, особено в периода от
0 до 1.6 години. Към 2-годишна
възраст детето вече разпознава много по-добре близки и

Страхът на детето от раздялата с мама се наблюдава още
от 8-10-месечна възраст, но
обикновено пикът е около 1 година и половина. Детето става някак „залепено“ за майката, плаче, когато е далече от
нея, предпочита да бъде гушкано само от нея, през нощта
настоява тя да е с него. Можем да кажем, че този страх
е естествен и нормален, като
бавно започва да отшумява и
до 2 години обикновено се преживява от повечето деца.
НА КАКВА ВЪЗРАСТ Е УМЕСТНО ДА ОСТАВИМ ДЕТЕТО И
ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ ПРИ
БАБА И ДЯДО, ПРИМЕРНО?
Като нов член на една фамилия, детето от най-ранна
възраст получава цялото внимание и любов от страна на
всички членове на семейство-
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ДВА СЪВЕТА ПО ТЕМАТА
Чудесно е и ако имате домашен любимец (куче,
коте). Детето много лесно се асоциира с домашните
животни. То интерпретира присъствието, допира
и миризмата на домашния любимец като доказателство, че не е само или пък застрашено от непозната
среда.

Добре е да ходите с детето на гости и съответно да каните гости у дома. Във ваше
присъствие мъничето много по-лесно ще се социализира, а това ще помогне за в бъдеще да остава при други хора без вас.

то. Но бабите и дядовците
имат специална роля – принадлежността към рода. Запознаването с най-близките роднини е изключително важно за
здравото емоционално развитие на децата. Още от самото раждане в присъствието
на мама може да се организират срещи или визити с баба и
дядо, в началото за минути, а
с всеки следващ път и повече.
След 2 години, при изградени
навици и постигната фамилиарност, детето може да се
остави на грижите на бабите
и дядовците за цял ден.
Нека не забравяме, че отде40
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лянето от родителите е естествен процес по пътя на
развитие и растеж на детето. Този процес не трябва да
бъде форсиран. С търпение и
малки крачки можем да насърчим детето към случването
му.
АКО ВСЕ ПАК ДЕТЕТО НЕ
ИСКА ДА ОСТАВА ПРИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ ВЪЗРАСТЕН,
КАКВО ДА ПРАВИМ?
Не насилвайте детето, просто го обичайте и проявете
нужното търпение и разбиране.

