


„Големите и малките“/golemiteimalkite.bg 
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 родите-
лите да отгледат здрави, образовани и щастливи деца

ЗАЩО „ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ“?

 Защото ние, възрастните, се определяме като „голе-
ми“, а децата – като „малки“…

 Защото делим и децата на „големи“ и „малки“…
 Защото отглеждането на дете е свързано със зада-

ването 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

РИСКОВА 
БРЕМЕННОСТ
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При някои жени бременността протича по-леко, при други – 
по-тежко. И в двата случая е важно професионалното проследя-
ване на състоянието на жената. И все пак, коя бременност се 
приема за рискова, какви са най-честите проблеми и за какво да 
внимаваме… За да отговорим на тези въпроси, потърсихме един 
от най-добрите и най-любимите на всички бъдещи майки специа-
листи – д-р Иван Сигридов (специалист по фетална морфология и 
проследяване на рискови бременности, „Д-р Сигридов Медицински 
център“, София), благодарение на който не една и две рискови бре-
менности са стигнали до успешен край.
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РИСКОВА 
БРЕМЕННОСТ

Няма унифицирано определе-
ние на понятието „рискова 
бременност“, тъй като то 
съдържа освен медицинска и 
социално-културна компонен-
та. Ето например в Индия 
рискова е бременността с 
бебе от женски пол. Рискът 
идва от това, че вероят-
ността да бъде прекъсната 
такава бременност и да не 
се реализира е много голям… 
Всяка бременност е ценна 
сама по себе си и трябва по 
презумпция да се приема за 
рискова, докато това пред-
положение не се отхвърли 
аргументирано в хода на 
протичането й. Това става 
чрез адекватен набор от 
изследвания и наблюдения. За 
пример ще дам съвременния 

?
КОЯ БРЕМЕННОСТ 
СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО 
РИСКОВА?

скрининг за синдром на Даун, 
който от задължителен за 
рисковите групи се превър-
на в задължителен за всички 
бременни. Ето защо на всяка 
бременна се вменява задъл-
жение да се проследи в жен-
ска консултация и да роди в 
болнично задължение.
През последните три годи-
ни според статистиките за 
нашата държава близо поло-
вината от бременните са се 
озовали в реанимация в деня 
на раждането си и половина-
та от новородените са били 
са били обект на интензивни 
медицински грижи. Ето защо 
може да приемем, че 50% от 
бременностите са били ри-
скови и за двете страни – и 
за бебето, и за майката.
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ПО-СПЕЦИАЛНИ ЛИ СА ГРИЖИТЕ ТОГАВА 
ЗА БРЕМЕННАТА ЖЕНА?

заболявания, и непредвидими, 
каквито са например вирус-
ните инфекции по време на 
бременност или интоксика-
циите с тежки метали, кои-
то засягат бебето. 
 

Списъкът е изключително 
дълъг и обновяващ се. Няма 
как да го разгледам обстой-
но. Аз бих ги подредил като 
предвидими причини, каквито 
са например бременностите 
с придружаващи хронични 

Грижите не е нужно да са 
по-специални, но е задължи-
телно да се извършват от 
опитен за конкретния про-
блем специалист или група 
специалисти. Отмина време-
то на пенкилерите. Днес спе-
циалистите по патологична 
бременност отстъпват 
мястото си на добре сътруд-

ничащи се помежду си тесни 
специалисти като например 
детски кардиолози, хирурзи, 
генетици и т.н., които не 
е нужно да работят физи-
чески рамо до рамо. Така от 
всяка диагноза се премахват 
съмненията, лечението е 
по-точно и води до успешен 
завършек на бременността.

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

КОИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНИТЕ 
ЗА ЕДНА РИСКОВА БРЕМЕННОСТ?
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ЗА КАКВО ТРЯБВА 
ДА ВНИМАВА БРЕ-
МЕННАТА ЖЕНА В 
ТОЗИ СЛУЧАЙ?

Трябва да е внимателна в 
спазването на точната 
последователност от съ-
вети и предписания. Биохи-
мичните процеси в тялото 
протичат в стриктен ред 
и са взаимно зависими. Об-
разно казано, все едно чака-
ме на спирката на градския 
транспорт, през която пре-
минават рейсове с различни 
номера. За да достигнем до 
желаната дестинация, тряб-
ва да се качим на конкретен 
номер рейс, в конкретния час 
и минута, като често има и 
прекачвания.
 
КАК ЩЕ УСПО-
КОИТЕ ЖЕНИТЕ, 
КОИТО ИМАТ ПРО-
БЛЕМИ ПРЕЗ 9-ТЕ 
МЕСЕЦА?

Съхранете психиката си и 
увереността в собствените 
си възможности! Другото 
оставете на нас, доказани-
те специалисти, и не забра-
вяйте да ни запознаете с 
причината за нашето общо 
познанство – вашето здраво 
бебе.

ИМА ЛИ ДАННИ 
КОЛКО ОТ РИСКО-
ВИТЕ БРЕМЕННОС-
ТИ ЗАВЪРШВАТ УС-
ПЕШНО?

Такъв тип статистика в Бъл-
гария, и не само у нас, е труд-
но да се води прецизно, за да я 
цитирам. По мое наблюдение 
от 400 бременности, неус-
пешните са от една до три, 
като говоря от 400 високори-
скови бременности. Парадо-
ксът тук е, че правилно диаг-
ностицираните и третирани 
високорискови бременности са 
източник на по-голям брой ус-
пешни раждания за сметка на 
неглижираните нискорискови.
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ПРИЗНАЦИ, 
ЧЕ РАЖДАНЕТО 
НАБЛИЖАВА

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Как се определя датата на раждането, как да разберем, 
че е време да тръгнем към родилното, има ли начин да 
забавим или ускорим раждането? На тези и още важни 
въпроси отговор потърсихме от д-р Никола Николов, 
акушер-гинеколог, МБАЛ „Вита“.



КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ 
ТЕРМИНЪТ? 

Терминът или по-правилно ка-
зано вероятният термин на 
раждане (ВТР) се определя по 
формулата на Негеле – към да-
тата на първия ден на послед-
ната редовна менструация 
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(ПРМ) се прибавят седем дни 
и се изваждат три месеца, 
например – ПРМ: 20.05.2020 
г., ВТР: 27.02.2021 г.
 

ПО КАКВИ ПРИ-
ЗНАЦИ ЖЕНАТА 
МОЖЕ ДА РАЗБЕ-
РЕ, ЧЕ РАЖДАНЕ-
ТО НАБЛИЖАВА?

Признаците можем да ги 
наречем субективни и обек-
тивни – падане на слузес-
тата запушалка, наличие на 
регулярни болки ниско в ко-
рема и кръста, изтичане на 
бистра течност от влага-
лището, кървене.
При всички съмнителни си-
туации се препоръчва кон-
султация със специалист и 
съответно преглед.

 
КОГА ТРЯБВА ДА 
ТРЪГНЕ ЖЕНАТА 
КЪМ РОДИЛНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ?

При първораждащи това е 
доста сложен въпрос, зави-
си от индивидуалното със-
тояние и наличие или не на 
проблеми по време на бре-
менността. Препоръчва се 
да има маточни контракции 
поне един час през 10 мин., 
които се засилват и зачес-
тяват след този един час; 
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МОЖЕ ЛИ ЖЕНА-
ТА ДА ЗАБАВИ ИЛИ 
УСКОРИ ПРОЦЕСА 
НА РАЖДАНЕ?

До известна степен може да 
се повлияе на процеса на раж-
дането – трябва да се има 
предвид, че веднъж започна-
ло раждане (раждане в ход), 
то може да бъде отложено за 
кратък срок с медикаменти в 
болнична обстановка, но не и 
да бъде спряно.
За ускоряване на раждането 
има множество препоръки, 
като се започне от по-интен-
зивно движение, йога, дори 
внимателен секс… Разбира 
се, повлияването зависи от 
индивидуалните особености 
(анатомични и физиологични) 

при изтичане на околоплодни 
води; при генитално кървене.
При многораждали (второ, 
трето…) се препоръчва задъл-
жителна консултация /преглед 
при наличие на осезаеми ма-
точни контракции; изтичане 
на околоплодни води; генитал-
но кървене.
При предхождащо цезарово се-
чение – при първите осезаеми 
маточни контракции.

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

и няма гаранция за ефекта на 
тези методи.

 
АКО РАЖДАНЕТО 
ЗАКЪСНЯВА, КАК-
ВО СЛЕДВА?

В този казус трябва да бъдат 
изяснени два термина:
Хронологично (времево) пре-
насяне – липсват промени в 
обективните условия, при 
които се развива плода.
Биологична (същинска) прено-
сеност – при която са налице 
променени (неблагоприятни) 
условия за по-нататъшно раз-
витие на плода.
Правилото е при продължа-
ваща след ВТР бременност, 
при липса на проблеми (хро-
нологична преносеност) да 
бъде обективно наблюдавана 
пациентката чрез ежеднев-
но проследяване на детските 
сърдечни тонове (НСТ), при 
необходимост и с ултразвук 
– при липса на признаци за за-
почващо раждане, планово 
постъпване в болницата след 
седмия ден от ВТР.
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БЕБЕ

ЗАЩО МИКРО-
ОРГАНИЗМИТЕ 
СА ВАЖНИ ЗА
ЗДРАВЕТО 
НА БЕБЕТО
Във всеки човек има изобилие от микроорганизми – бактерии, 
гъбички, дрожди и вируси. Според изчисленията те са около 1,3 
пъти повече от собствените ни клетки, с общо тегло близо 
два килограма. Повечето от тях живеят в червата. Но как се 
появяват те у бебето и за какво му трябват тези малки сък-
вартиранти? Отговор дават специалистите на Töpfer GmbH.
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КАК ЗАПОЧВА 
ВСИЧКО?

Нероденото бебе в утробата 
на майката първоначално все 
още е напълно свободно от 
микробни обитатели. Първи-
те микробни заселници в чер-
вата му обикновено идват от 
родовия канал на майката при 
нормално раждане. Те подгот-
вят червата за навлизането 
на следващото микробно се-
мейство – важните бифидо-
бактерии и в по-малка степен 
– млечнокиселите бактерии 
(лактобацили). 

ЖИЗНЕНОВАЖНО: 
ДОБРИ БАКТЕРИИ

Бифидусите са особено устой-
чиви, контролират нежелани-
те чревни бактерии и патоге-
ни и по този начин осигуряват 
здрави черва. 
Кърмените бебета получават 
определени вещества (оли-
гозахариди) чрез майчиното 
мляко, които насърчават рас-
тежа и оцеляването на би-
фидобактериите в червата. 

МНОГО НЕЩА СЕ СЛУЧВАТ 
В ЧЕРВАТА

Около края на първата година 
от живота на бебето чрев-
ната флора до голяма степен 
достига състава на възраст-
ните. Дотогава невъобрази-

мите 100 трилиона до един 
квадрилион бактерии от около 
400 различни вида са намери-
ли дом в червата му. Но това 
обикновено не се случва без 
микробни сътресения, като 
например болки, обриви от 
пелени или дори метеоризъм и 
колики, тъй като стопанинът 
и квартирантите трябва бав-
но да свикнат един с друг.

ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА НА 
БЕБЕТО: БИФИДОБАКТЕРИИ 
В БЕБЕШКИТЕ ХРАНИ НА 
TÖPFER

Бифидобактериите са сред 
най-важните микроорганизми 
на чревната флора. 
В Töpfer изследваме тези ми-
кроорганизми от много дълго 
време. Още през 1948 г. на-
шата „субстанция за бифи-
до-растеж“ е компонент на 
специални храни, използвани в 
университетските болници за 
лечение на храносмилателни 
разстройства при недоносени 
и доносени бебета. Въз осно-
ва на този положителен опит, 
от 1966 г. насам добавяме цен-
ни бифидокултури към нашите 
бебешки храни. Нашата изпи-
тана смес се нарича „Probifido“ 
и съдържа четири специални 
щама бифидобактерии, които 
се срещат особено често в 
чревната флора на кърмените 
бебета.

ЗАЩО МИКРО-
ОРГАНИЗМИТЕ 
СА ВАЖНИ ЗА
ЗДРАВЕТО 
НА БЕБЕТО
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БЕБЕ

БЕЗ МИКРОФЛОРА НИЩО
НЕ СТАВА

През първите месеци от жи-
вота микробиомът играе клю-
чова роля за имунологичното 
бъдеще на детето. Съзрява-
нето на чревната лигавица и 
имунната система на детето 
са тясно свързани с неговото 
развитие. Червата са нещо 
като контролен център на 
имунната система: в тях се 
намират почти 80 процента 
от имунните клетки на орга-
низма. 

ТОЛЕРАНТНОТО ЧЕРВО

Чревната флора обаче не само 
подготвя имунната система 
за справяне с „лошите“. Тя 
помага на организма на бебе-
то да се научи да не реагира 
срещу антигените на еже-
дневните храни. Ако това не 
се случи, могат да се появят 
хранителни алергии и непоно-
симост. 

А КОРЕМЪТ 
МОЖЕ ДА МИСЛИ!

В червата се произвеждат 
повече от 20 вещества (хор-
мони), включително по-голя-
мата част от собствения 
серотонин – вестоносецът, 
отговорен за чувството на 
щастие и доброто настрое-

ние. Така че „щастливите“ и 
здрави черва са важни за до-
брото състояние на всички 
нас още от ранна възраст!

КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ 
КЪМ МРЪСОТИЯТА?

Ако имунната система на 
детето не се сблъсква с ми-
кроби, тя ще потърси други 
„врагове“. Резултатът от 
това са алергиите, астмата 
и възпалителните заболява-
ния на червата. Така че не е 
необходимо да поддържате 
дома си стерилен от микро-
би и обикновено можете да 
се справите без агресивни по-
чистващи препарати или  де-
зинфектанти.

ДОБРО НАЧАЛО?

Развитието на микроеколо-
гията на детето невинаги е 
идеално. За това вина имат: 
свръх хигиенните мерки, чес-
то срещаният бактериален 
дисбаланс на вагиналната 
флора при бременните жени, 
големият брой раждания с це-
зарово сечение и други. 
Проучванията показват, че 
особено при некърмените бебе-
та, родени с цезарово сечение, 
млеката за кърмачета с проби-
отици могат да стимулират 
началото на правилна чревна 
колонизация с бифидобактерии.
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Трудности в диагностиката
Според статистически данни 
1-8% от децата до 11-годишна 
възраст страдат от повта-
рящи се инфекции на пикочни-
те пътища. В кърмаческата 
възраст по-често боледуват 
момчетата, а след първата 
година – момичетата. Тъй 
като в ранна детска възраст 
симптомите са неспецифични, 
в случай на повишена темпера-
тура, нарушен сън и хранене, 
общо неразположение, обърне-
те внимание на количеството 
и на цвета на отделената ури-
на и се консултирайте с педиа-
тър. При съмнение за инфекция 
на пикочните пътища, той 

ИНФЕКЦИИТЕ НА 
ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА: 
КАК ДА ГИ ДИАГНОСТИЦИРАМЕ У ДОМА
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Чести позиви за уриниране, 
болка и парене при уриниране, 
тежест или болка в областта 
на пикочния мехур, повише-
на температура, втрисане, 
отпадналост и общо нераз-
положение – това са част от 
симптомите, с които може 
да протекат инфекциите на 
пикочните пътища, най-чес-
та сред които е острият ци-
стит. Как да разберем обаче 
дали наистина има повод за 
притеснение и може ли да ди-
агностицираме в домашни ус-
ловия? Отговор дава д-р Зорка 
Угринова, обща медицина, кли-
нична хомеопатия.

БЕБЕ
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най-вероятно ще назначи ла-
бораторни изследвания. И тук 
идват трудностите за роди-
телите – при вземането на 
урина от бебето, особено при 
момиченцата. Контейнерите, 
които се използват, понякога 
не се фиксират добре, урината 
се разлива или пробата се за-
мърсява. Това може да доведе 
до забавяне на поставянето на 
диагноза, а късното – до сери-
озни усложнения. 

„Умни пелени“ за бебета и 
малки деца
От скоро в специализираните 
детски магазини и в аптечна-
та мрежа могат да се наме-
рят т.нар. умни пелени – Pine 
smart. 
Pine Smart е иновативен про-
дукт, първата и единствена 
пелена в света, която може да 
установи наличието на бакте-
риални инфекции в пикочните 
пътища. Пелената открива 
инфекция с Gram негативни 
бактерии (най-често се касае 
за E. coli). При бактериална ин-
фекция в урината се образуват 
специфични вещества (нитри-
ти) и точно на тях реагира 
„умната пелена“. 
Ако има бактериална инфек-
ция в урината, контролната 
лента на пелената по външна-
та повърхност се оцветява в 
розово и сигнализира на роди-
телите за наличието на ни-
трити и необходимостта от 
спешна консултация с лекар. 
Ако в урината на детето няма 

нитрити, средната линия не 
се оцветява.

Начин на употреба
За да занесат урина за изслед-
ване в лабораторията, ро-
дителите трябва да вземат 
само сутрешна урина (т.е. 
само веднъж на ден). „Умна-
та пелена“ Pine Smart може да 
се използва по различно време 
през деня. По този начин се 
тестват различни проби от 
урина, което улеснява роди-
телите и допринася за по-бър-
зата и лесна предварителна 
диагностика. Препоръчва се 
пелената да се използва еже-
дневно, най-добре след сут-
решен тоалет, преди да се 
нанесе крем в седалищната об-
ласт. До пет минути след от-
делянето на урина в пелената 
родителите трябва да следят 
за поява на розово оцветява-
не по средната външна линия 
на пелената. Розовото оцве-
тяване може да бъде само от 
отделни розови участъци или 
по-плътно и хомогенно оцве-
тена линия. И в двата случая 
резултатите се интерпрети-
рат като положителни. Това 
налага незабавна консултация 
с педиатър и следване на пре-
поръките му. 
Редовното използване на „ум-
ните пелени“ е особено препо-
ръчително при недоносените 
бебета или бебета и малки 
деца с везико-уретрален ре-
флукс или вече прекарана ин-
фекция на пикочните пътища. 

ИНФЕКЦИИТЕ НА 
ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА: 
КАК ДА ГИ ДИАГНОСТИЦИРАМЕ У ДОМА



СУПЕРХРАНИТЕ 
ЗА БЕБЕТО

БЕБЕ
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През последните години сме доста вманиачени по 
т.нар. суперхрани – авокадо, амарант, чия и какво 
ли още не. Консумираме ги с надеждата да подсилят 
имунитета ни и да ни направят по-здрави. И това 
донякъде е така, но не съвсем, особено когато има 
свръхзалитания в посока на здравословното хранене, 
и особено когато пренесем този модел върху децата. 
От какви суперхрани, всъщност, се нуждаят най-мал-
ките и как да ги захраним правилно? Тези и още въпро-
си по темата зададохме на д-р Райна Томова, спе-
циалист по вътрешни болести, клинична хомеопатия 
и нутриционистика.
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КОИ СА СУПЕРХРАНИТЕ 
ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ?

Ако в храненето има един су-
пергерой, то неговото име е 
разнообразие. Няма една су-
перхрана, която да ни доставя 
всичко необходимо! Ние имаме 
нужда от целия „отбор“ и само 
тогава храненето е истински 
пълноценно. Нуждаем се как-
то от основните хранителни 
вещества или т.нар. макро-
нутриенти – въглехидрати, 
белтъчини (протеини) и маз-
нини, така и от т.нар. микро-
нутриенти (витамини и мине-
рали), които макар и в малки 
количества играят огромна 
роля в множество процеси в 
нашия организъм.

ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ 
са основен източник на енер-
гия, незаменима храна за мозъ-
ка, важно гориво както за мус-
кулите, така и за ума. Без тях 
концентрацията и усвояване-
то на нови знания и умения е 
затруднено, а настроението 
– лошо. Техният основен из-
точник са храните от расти-
телен произход като зърнени-
те храни (пшеница, ориз и др.), 
зеленчуците (особено корено-
плодните като картофите), 
плодовете.  

БЕЛТЪЧИНИТЕ (ПРОТЕИНИТЕ) 
също са от ключово значение 
за нашето тяло. То в голямата 

си част е изградено именно от 
протеини, като това се отна-
ся включително и за клетките 
на имунната ни система (за-
това при бедна на белтъчини 
храна, имунната защита е не-
пълноценна). Белтъчините се 
съдържат в най-голямо количе-
ство и се усвояват най-лесно 
от продуктите с животински 
произход като яйцата, месо-
то, млечните продукти, ри-
бата, но ги има и в някои рас-
тителни храни като бобовите 
продукти например (боб, леща, 
нахут). Оттам обаче, те се ус-
вояват по-трудно и за разлика 
от животинските източници, 
не съдържат всички незамени-
ми аминокиселини (това са гра-
дивните частици на белтъци-
те, които нашето тяло не е в 
състояние да синтезира само 
и може да си набавя само чрез 
храната). За да получим целия 
набор от незаменими амино-
киселини от бобовата храна, 
е необходимо тя да се комби-
нира със зърнена (например да 
ядем боба с филийка хляб). 

МАЗНИНИТЕ 
са енергиен източник (дока-
то в 1 грам белтъчини и въ-
глехидрати се съдържат по 
4 kcal, то в 1 грам мазнини се 
съдържат 9 kcal), но имат и 
важна структурна роля – те 
са съставна част на клетъч-
ните мембрани и на много от 
нашите хормони. Без мазнини 
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в храната не можем да усвоя-
ваме и мастно-разтворимите 
витамини като витамините 
А, Е и Д. Източниците на маз-
нини са както от растителен, 
така и от животински произ-
ход – напр. растителни масла, 
маслини, авокадо, ядки, сирена, 
сметана, мазни меса и риби.

ВИТАМИНИТЕ И 
МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ 
се съдържат в плодовете и зе-
ленчуците (за да получим необ-
ходимия набор от тях, трябва 
да консумираме разнообразни 
и с различни цветове плодове 
и зеленчуци), но и в зърнените 
и в животинските храни. Има 
и микроелементи, които не 

БЕБЕ

можем да си набавим или поне 
не в достатъчно количество 
само от растителна храна – 
такива са например витамин 
В12 и желязото.
 

И ВСЕ ПАК, АКО ТРЯБВА ДА 
ПОСОЧИТЕ ПОНЕ ЕДНА СУ-
ПЕРХРАНА, КОЯ БИ БИЛА ТЯ?

За бебетата между 0 и 6 месе-
ца има една суперхрана и това 
е майчината кърма. До 6-ия ме-
сец тя осигурява всичко необ-
ходимо на бебето. След този 
месец обаче, детето вече има 
нужда и от друга храна – то 
трябва да започне постепенно 
да се захранва.

КАК ДА СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ ХРА-
НИМ ДЕТЕТО ПЪЛНОЦЕННО?

Пълноценното хранене на едно 
дете между 1 и 3 годинки включ-
ва ежедневно присъствие в ме-
нюто на най-малко един пред-
ставител от следните четири 
групи храни:
– зърнени храни и/или картофи;
– зеленчуци и плодове;
– мляко и/или млечни продукти;
– богати на белтък храни – 
месо, птици, риба, яйца, бобови 
храни.
В малката възраст солта и за-
харта не са добре дошли.
Избягвайте да давате на дете-
то и преработени храни.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА ДЕЦАТА 
СПОРЕД ВЪЗРАСТТА

За да научим детето да бъде самостоятелно, отговорно и 
уверено, е добре още от ранна възраст да го „въвлечем“ в до-
макинските задължения. Разбира се, това, което можем да из-
искваме от него, е редно да бъде съобразено с възрастта му. 
А ние като родители би трябвало да бъдем подкрепящи и любя-
щи. По темата разговаряме с психолога Надя Николова, психо-
аналитичен психотерапевт и консултант, „Детско развитие“, 
София, www.detskorazvitie.com.
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ДЕТЕ
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НУЖНО ЛИ Е ДА ВЪЗЛАГАМЕ 
ЗАДАЧИ НА ДЕЦАТА, СВЪР-
ЗАНИ С ДОМАКИНСТВОТО У 
ДОМА?

Още от съвсем малки за деца-
та е добре активно да участ-
ват в ежедневните дейнос-
ти на семейството и да се 
запознават отблизо с някои, 
съобразени с възрастта им 

задължения. Опитът, който 
получават чрез ангажиране-
то в дейности от света на 
„възрастните“, е същест-
вен за развиването на важни 
качества и умения като на-
пример кооперативност, са-
мостоятелност и поемане на 
отговорност.

ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ МОЖЕМ 
ДА ИМ ПОСТАВЯМЕ ЗАДАЧИ 
И С КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
СЪОБРАЗЕНИ ТЕ?

Разбира се, изискванията 
трябва да са съобразени с въз-
растта и специфичните осо-
бености и възможности на 
всяко дете, но можем да ми-
слим за това как да ангажира-
ме детето в дейностите от 
ежедневието още от ранна 
детска възраст – след 1-2-го-
дишна възраст. Много по-лес-
но ще е за детето да се справя 
със задълженията си в по-къс-
на възраст, когато отрано и 
постепенно е било въведено в 
поемането на отговорност.
 
КОИ СА ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛ-
ЖЕНИЯ, КОИТО МОЖЕМ ДА 
ИЗИСКВАМЕ СПОРЕД ВЪЗ-
РАСТТА НА ДЕТЕТО?

Възпитаването в самостоя-

телност и отговорност 
обикновено е труден и про-
дължителен процес, изискващ 
търпение и от двете страни. 
Правилото е, че ако децата 
виждат родителите си да по-
емат отговорност за изпъл-
нението на различни задачи 
и дейности, то те по-лесно 
ще се приобщят към идеята 
самите те да имат домашни 
задължения.

1-2 ГОДИНИ

В тази възраст детето из-
следва света около себе си 
внимателно и „регистри-
ра“ всяка мимика, жест или 
действие на родителя. Тога-
ва трябва търпеливо да му 
показваме къде например се 
подреждат неговите дрешки 
и играчки. Постепенно можем 
да започнем да изискваме от 
малкото дете да прави заедно 
с нас това, което сме му по-
казали.
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3-5 ГОДИНИ

Детето между 3 и 5 години 
е все по-любопитно, инте-
ресите му вече са насочени 
към всичко, което се случва 
вкъщи. Можем да стимулира-
ме интереса му да участва в 
приготвянето на вечерята, 
а след това да помогне с под-
реждането на масата, напри-
мер. На тази възраст започ-
ват да се изграждат основни 
хигиенни навици, които в на-
чалото се усещат като задъл-
жения. Очаква се, че децата 
на тази възраст могат да се 
справят в известна степен и 
с подреждането на собстве-
ното си шкафче с дрехи, като 
това може да се превърне в 
забавна игра.

6-7 ГОДИНИ

С тръгването на детето на 
училище започва по-сериоз-
ното формиране на рутинни 
навици и поемането на повече 
домашни задължения, свърза-
ни с поддържането на реда в 
детската стая (оправяне на 
леглото, подреждане на къта 
за учене и игра) и помощ с по-
чистване на масата след хра-
нене, събиране на боклук и т.н.
 

КРИТИЧНИ ИЛИ ПО-БЛАГО-
СКЛОННИ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ 
КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕ-
ТЕТО?

Не можем и не бива да очак-
ваме от децата да бъдат 
перфектни помощници – из-
искват се обяснения, време и 
много внимание, докато успе-
ят да свършат поставенaта 
задача добре. Идеята е да за-
почнат да развиват у себе си 
отговорност, подреденост, 
структурираност на дейст-
вията и не на последно място 
– търпение. В някои случаи за-
дачките няма да бъдат изпъл-
нявани както се изисква, а в 
други – направо ще са отхвър-
лени. Това е част от процеса 
на поемането на отговор-
ност. Не трябва да забравя-
ме, че целта на изпълнението 
на поставените задачи е да 
се развиват ценни качества 
у детето, а не детето да се 
обучи да бъде реален помощ-
ник в дневните ангажименти. 
Неуспехите в изпълнението 
не бива да се порицават, ко-
гато е видимо желанието на 
детето да помогне, защото 
именно чрез грешките си то 
се учи да се усъвършенства и 
да търпи неудоволствието 
от провала. Не само удовлет-
ворението от резултата, но 
и самите вложени усилия за-
силват усещането му за зна-
чимост и автономност.

ДЕТЕ



ГРИП ИЛИ 
НАСТИНКА?

Температура, кашлица, запушен нос, отпадналост, главобо-
лие, възпалено гърло… „Ами сега? Дали хлапето се просту-
ди вчера по-време на разходката в градинката, когато сто 
пъти му казах да не се въргаля в снега?… Или пък в детската 
градина му лепнаха някой грип?“ Въпроси, които всеки роди-
тел си задава, когато види мъничето болно. При това те са 
напълно основателни, защото е изключително важно още в 
първите часове да се разбере дали става дума за обикновена 
простуда или грип, за да могат да се вземат адекватни мер-
ки и да се избегнат усложненията… По темата разговаряме 
с проф. Мира Кожухарова, епидемиолог.
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ГРИПЪТ И ОБИКНОВЕНАТА 
НАСТИНКА ИМАТ СХОДНИ 
СИМПТОМИ. КАК ДА РАЗБЕ-
РЕМ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА?

В човешкото общество 
най-широко разпростране-
ните заразни заболявания са 
острите инфекции на диха-
телните пътища, наричани 
обикновено със събирателно-
то название „остри респира-
торни заболявания“ (ОРЗ). Тези 
заболявания се причиняват от 
голям брой различни микроор-
ганизми, повечето от които 
са вируси.
Поради спецификата на биоло-
гичните си качества грипните 
вируси заемат особено място 
в групата на причинителите 
на ОРЗ, но понеже в преоблада-
ващата част от случаите кли-
ничните симптоми на грипа са 
много сходни с тези на оста-
налите ОРЗ, терминът „грип“ 
често се използва неправилно 
за обозначаване и на другите 
инфекции на горните диха-
телни пътища, причинявани 
от аденовируси, парагрипни 
и респираторно-синцитиални 
вируси, както и от микоплаз-
ми, хламидии и др. 
Независимо от сходните 
симптоми с останалите ОРЗ 
грипът е инфекцията с най-го-
лямо значение за обществе-
ното здраве. Това, което от-
личава грипа от останалите 

ОРЗ, протичащи като прави-
ло по-леко, са честотата и 
тежестта на усложненията, 
високата смъртност и не-
сравнимо по-високата заболя-
емост.
 
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ГРИПЪТ?

Грипът е остро вирусно забо-
ляване, което се предизвиква 
от грипните вируси. Първич-
ната локализация на инфекци-
ята е в дихателните пъти-
ща, но освен това е обичайно 
едновременното засягане на 
редица други органи и систе-
ми. Характеризира се с лесен 
и много ефективен механизъм 
на предаване на заразата (по 
въздушно-капков път), кра-
тък инкубационен период и 
епидемично разпространение 
с високи стойности на забо-
ляемостта, значително пре-
вишаваща обичайното ниво 
на ОРЗ и съсредоточена в от-
носително кратък период от 
време. В продължение само на 
няколко (най-често от 4 до 6) 
седмици е възможно да пребо-
ледува голяма част от населе-
нието, като заболяемостта 
варира от 5 до 30 на 100 души.
Като правило грипните епиде-
мии са свързани с увеличаване 
на пневмониите и на смърт-
ността, особено сред риско-
вите групи от населението.

ДЕТЕ
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КАКВИ СА ОПЛАКВАНИЯТА?

Неусложненият грип се харак-
теризира с внезапно начало, 
повишена температура, силно 
неразположение, отпадналост 
и главоболие, болки в муску-
лите, суха и дразнеща кашли-
ца, хрема. При децата тези 
симптоми често се съпровож-
дат от гадене и повръщане и 
възпаление на средното ухо, 
в някои случаи се наблюдават 
температурни гърчове.
 
ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ПРОТИЧА 
ГРИПЪТ? А ПЪЛНОТО ВЪЗСТА-
НОВЯВАНЕ?

Високата температура и ос-
таналите клинични симптоми 
на грипа са с продължител-
ност най-често 2-3 дни, рядко 
повече от 5 дни. Те могат да 
бъдат повлияни положително 
от своевременно започнало 
лечение с антивирусен препа-
рат.
Независимо от това, че ос-
новните симптоми на грипа 
отзвучават за няколко дни, 
при повечето болни кашлица-
та и чувството на отпадна-
лост могат да продължат и 
повече от две седмици.
 
ЗАЩО ГРИПЪТ НЕ СЕ ПОВЛИ-
ЯВА ОТ АНТИБИОТИЦИ?

Защото се причинява от ви-

рус, а антибиотиците не са 
ефективни срещу вирусите. 
За лечение на грипа се прила-
гат други лекарства – т.нар. 
антивирусни препарати.
 
КАК ДА ПРЕДПАЗИМ 
ДЕЦАТА?

Най-сигурното средство за 
защита срещу грипа както на 
децата, така и на възраст-
ните са противогрипните 
ваксини. След навършване 
на 6-месечна възраст всяко 
дете може да бъде ваксини-
рано срещу грип. За да бъдат 
предпазени от заразяване и 
най-малките, би трябвало да 
се ваксинират възрастните, 
които са в контакт с тях.
 
ИМА ДОСТА ПРОТИВОРЕ-
ЧИВИ МНЕНИЯ ЗА ПРОТИ-
ВОГРИПНАТА ВАКСИНА ПРИ 
ДЕЦАТА. КАКВО ТРЯБВА ДА 
ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ – КАКВИ 
СА ПОЛЗИТЕ И РИСКОВЕТЕ?

Ваксинацията срещу грип у 
нас е препоръчителна – т.е. 
родителите трябва да се по-
съветват със семейния лекар 
и сами да решат дали да вак-
синират детето си, както и 
самите себе си. Ползата от 
грипната ваксина е, че вакси-
нираните не се разболяват от 
грип или пък ако се разболеят, 
изкарват много по-леко и без 
усложнения.
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ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ, 
ТИЙНЕЙДЖЪР

В юношеска възраст децата са в период на бърз растеж и 
често си мислим, че се нуждаят от допълнителен прием 
на витамини, минерали, хранителни добавки. Дали обаче 
това е така, кои са най-важните витамини за тийней-
джърите, как да разберем дали детето страда от липса 
на витамини и има ли опасност от предозиране? На всички 
тези въпроси отговаря д-р Мариана Ардалиева, педиатър 
и детски невролог, УМБАЛ „Софиямед“.
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Най-голямо значение за дет-
ския организъм имат калцият, 
фосфорът, натрият, желязо-
то, йодът и хлорът. Калци-
ят и фосфорът участват в 
изграждането на костите и 
зъбите, имат важна роля в 
съкращението на мускулите, 
предаването на нервните им-
пулси и др. Желязото и медта 
са необходими за нормалното 
кръвотворене, а йодът – за 
нормалното функциониране на 
щитовидната жлеза. Селенът 
в комбинация с витамин Е осъ-
ществява мощна антиокси-
дантна защита на клетките.

ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ, 

КОИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ВИТАМИНИ ЗА ДЕЦАТА В 
ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ?

ПВсички известни витамини 
са абсолютно необходими на 
човешкия организъм, особе-
но в период на бърз растеж и 
развитие, какъвто е и юноше-
ската възраст. Те участват 
като кофактори във всички 
метаболитни процеси на ор-
ганизма, повишават устой-
чивостта му към инфекции, 
влияят върху процесите на 
растеж и развитие, участват 
в процеса на кръвотворене и 
т.н.

ВИТАМИНИТЕ И 
ХРАНИТЕЛНИТЕ 
ДОБАВКИ
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ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ НУЖДАЯТ 
ЛИ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
ПРИЕМ НА ВИТАМИНИ ИЛИ 
МОГАТ ДА СИ ГИ ДОБАВЯТ 
ЧРЕЗ ХРАНАТА?

Един от основните пробле-
ми на съвременните деца 
в тийнейджърска възраст 
е нерационалното хранене. 
Храненето е един от най-ва-
жните екзогенни фактори, 
които оказват  влияние вър-
ху растежа и развитието на 
детето от най-ранна детска 
възраст до пълното завърш-
ване на този процес  а и след 
това. Храната трябва напъл-
но да задоволява нуждите на 
организма и да е съобразена с 
възрастовите му особености.
При нездравословен режим на 
хранене в детска възраст, за 
разлика от зрялата възраст, 
лесно се нарушава балансът 
между нуждите на организма 
и приетите с храната енер-
гия и хранителни вещества и 
това става предпоставка за 
по-често  развитие на хипо-
витаминози, затлъстяване, 
анемии и т.н.
Затова, при симптоми на не-
достиг на витамини и мине-
рали, е уместна консултация с 
лекар, провеждане на необходи-
мите изследвания и съответ-
но преценка на необходимост-
та от допълнителен прием на 
витамини и минерали.

 
КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ДЕ-
ТЕТО СТРАДА ОТ ЛИПСА НА 
ВИТАМИНИ?

Невинаги недостигът на вита-
мини има отчетливи клинични 
прояви. Първоначално са нали-
це някои общи признаци като 
лесна уморяемост, отпадна-
лост, главоболие, нарушен сън, 
повишена раздразнителност, 
по-лош апетит… Често сре-
щани са кожните прояви под 
формата на суха кожа, промени 
по ноктите, косопад, наруше-
ние в процесите на внимание, 
концентрация и запаметява-
не в училище, нарушено зре-
ние. Не на последно място 
недостигът на витамини се 
отразява върху работата на 
имунната система, увеличава 
се честотата на дихателни-
те, гастроинтестиналните, 
кожните и други инфекции при 
тийнейджърите.

 
КОИ ДЕЦА СА ЗАСТРАШЕНИ 
ОТ НЕДОСТИГ НА ВИТАМИ-
НИ?

Най-застрашени от развитие 
на недостиг на витамини са 
децата с хронични заболява-
ния, които водят до развитие 
на т.нар. вторични хипови-
таминози. Например при деца 
с малабсорбция – целиакия, 

ТИЙНЕЙДЖЪР
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муковисцидоза, хепатобили-
арна дисфункция и др., е не-
обходим допълнителен внос 
на мастноразтворими вита-
мини. Тежки дефицити на ви-
тамини и минерали развиват 
и тийнейджърите с неразпоз-
нато навреме заболяване от 
групата на т.нар. хранителни 
разстройства (напр.аноре-
ксия).
При здравите тийнейджъри 
основната заплаха за развитие 
на витаминна недостатъч-
ност остават небалансирано-
то хранене, консумирането на 
хранителни продукти след не-
правилна кулинарна обработ-
ка, което води до деструкция 
на редица витамини, повише-
ният внос на захарни и тес-
тени изделия, който може да 
доведе до дефицит на вита-
мини от В-групата. Недоста-
тъчното излагане на слънце и 
пребиваване сред природата, 
за което немалко допринесе 
онлайн обучението през по-
следната година, безспорно 
доведе до нарастване случаи-

те на дефицит на витамин D 
именно сред тийнейджърите.
 
А ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ОТ 
ПРЕДОЗИРАНЕ С ВИТАМИ-
НИ?

Хипервитаминозата е тол-
кова опасна, колкото и хипо-
витаминозата. Най-често се 
наблюдава при внос, надви-
шаващ 5-10-кратно дневните 
нужди. По-голяма е опасност-
та от предозиране на маст-
норазтворимите витамини 
А, D, E и К, които образуват 
резерв в черния дроб и може да 
доведат до прояви на токсич-
ност. Обратно – воднораз-
творимите витамини са дос-
татъчно полярни и лесно се 
изхвърлят с урината, ако са в 
излишък. Това означава, че тук 
по-трудно може да се наблю-
дава токсичност, но пък мно-
го по-лесно се стига до хипо- 
или авитаминоза, тъй като 
организмът не е в състояние 
да създаде, каквито и да е ре-
зерви.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВИТАМИНИТЕ ПРИНЦИПЪТ 
„ПОВЕЧЕ ЗНАЧИ ПО-ДОБРЕ“ Е ОПАСЕН.

!



Oт какво най-често се страхуват тийнейджърите? С какво 
са свързани техните тревоги? Как да разберем като родите-
лите? На тези и още други въпроси отговор потърсихме от 
детския психолог Теодора Пампулова.
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СТРАХОВЕТЕ НА 
ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ

ТИЙНЕЙДЖЪР
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ОТ КАКВО НАЙ-ЧЕСТО СЕ 
СТРАХУВАТ ТИЙНЕЙДЖЪРИ-
ТЕ? С КАКВО СА СВЪРЗАНИ 
ТЕХНИТЕ ТРЕВОГИ?

„Момичетата на моята 
възраст ги е страх да хо-
дят сами в тъмното навън. 
Страх ги е от насекоми, игли, 
повръщане, да не би някой да 
каже нещо лошо за тях, от 
това да останат без прия-
тели, от болката. Страх ги е 
от много хора и да не ги на-
ранят. Също и от това някой 
да не ги отвлече или да им 
посегне сексуално. Страх ги е 
от лоши оценки и забележки. 
Аз лично не се страхуваме от 
почти нищо. Може би само 
от зъболекари.“

Ана-Мадлен, 12 години

„Момчетата често се стра-
хуваме да не бъдем отхвърле-
ни от групата, от изпитване 
пред класа и злепоставяне – 
да не ни се смеят или подигра-
ват, от медицински процеду-
ри, от смъртта, от крадци, 
наркомани или хора, употре-
били алкохол, от неща, които 
виждаме онлайн, от загуба и 
провал, от насилие. Често се 
страхуваме да не разочаро-
ваме възрастните, като не 
отговорим на очакванията 
им, както и да носим отго-
ворност.“

Тодор, 12 години

За да отговоря на този въ-
прос, потърсих мнението от 
първоизточника. Към написа-
ното от Ана-Мадлен и Тодор, 
бих добавила още страх от 
порастването, от животни, 
от болести, от природни бед-
ствия и от свръхестествено-
то.     

ИМА ЛИ ПРИЗНАЦИ, ПО 
КОИТО РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ 
ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ТИЙНЕЙ-
ДЖЪРЪТ НЕЩО ГО ПРИТЕС-
НЯВА?

Понякога страховете могат 
да станат крайни, упорити и 
изтощителни. Родителите 
могат да разберат, че тий-
нейджърът се тревожи, като 
регистрират промени в начи-
на на му на мислене, в поведе-
нието и в обичайните му емо-
ционални реакции. Част от 
признаците са:

 избягване на конкретни си-
туации и места; страх от 
нови неща и места;

 трудно заспиване, неспоко-
ен сън, кошмари и нощни те-
рори и др.;

 оплаквания от болки в сто-
маха, главоболие или друга 
болка, запек или разстроен 
стомах, гадене и повръщане, 
световъртеж;

 нервни тикове: „потрепва-
не“ на мускулите на лицето 
или части от тялото, гризане 
на нокти, игра с кичур коса;
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 заекване, запъване или липса 
на желание за общуване;

 извършване на повтарящи 
се действия – проверка на вра-
ти и прозорци, чести теле-
фонни обаждания до възраст-
ни и приятели;

 прилепчивост, страх да ос-
тават сами в помещение, да 
излизат навън без компания, 
да изчакат в присъствието на 
непознати и др.;

 реагират негативно на про-
мени – в графика и в режима, 
настойчивост да носят опре-
делени дрехи за късмет и др.;

 притеснение за собстве-
ното здраве или здравето на 
близките хора, иницииране на 
чести разговори за смъртта и 
загубата и др.;

 паника без очевидна причи-
на, лесна раздразнителност 
и избухливост, плачливост и 
др.;

 ниска самооценка и висока 
самокритичност;

 влошени приятелства, от-
каз от контакти с връстни-
ци и възрастни, от участие в 
групови дейности;

 промени в храненето – 
преяждане или отказ от храна, 
хранене с вредни храни;
самонараняване и суицидни 
мисли;

 бягство в онлайн средата 
като начин да не мислят за 
нещата, които ги плашат или 
като начин да ги гледат;
 

МОГАТ ЛИ РОДИТЕЛИТЕ В ТА-
КАВА СИТУАЦИЯ ДА ПОМОГ-
НАТ И КАК?

Колкото повече родителите 
се вълнуват от живота на де-
тето, толкова по-бързо ще 
разберат, че се случва нещо 
необичайно. Когато тийней-
джърът изпитва страхове, 
родителите не бива да обяс-
няват колко неоснователни и 
ирационални са те, а да изслу-
шат, подкрепят и разберат. 
Понякога това е напълно дос-
татъчно и не са необходими 
решения. Когато обаче се на-
лага, възрастните трябва да 
ги потърсят заедно с младия 
човек. Това като послание зву-
чи така: „Ако това, от което 
се страхуваш, се случи, какво 
можеш да направиш, за да се 
справиш? А аз какво мога да 
направя?“…

АКО ТИЙНЕЙДЖЪРЪТ НЕ 
ИСКА ДА СПОДЕЛЯ С РОДИ-
ТЕЛИТЕ СИ СВОИТЕ НАСТРО-
ЕНИЯ И ЧУВСТВА, КАКВО ДА 
ПРАВИМ?

Тогава, когато тийнейджърът 
се сблъсква с неразбиращи, 
изнервени или критични въз-
растни, той или се затваря в 
себе си, или търси връстници, 
които да го подкрепят. В пър-
вия случай психолози и психо-
аналитици предлагат млади-

ТИЙНЕЙДЖЪР
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ят човек да води дневник – на 
хартия или видеодневник, къ-
дето да споделя чувствата и 
мислите си. Често тийновете 
предпочитат и блог, в който 
пишат под псевдоним, посеща-
ват редовно спорт, занимават 
се с изкуство и творчество и 
др. Ако детето не успява да 
вентилира по подходящ на-
чин вътрешното напрежение, 
което е резултат от стра-
ховете, се появяват някои от 
изброените по-горе симптоми. 
 
КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ (ДА БЪ-
ДЕМ СТРОГИ РОДИТЕЛИ, ДА 
БЪДЕМ ПО-СКОРО КАТО ПРИ-
ЯТЕЛИ) КЪМ ТИЙНЕЙДЖЪРИ-
ТЕ, ЗА ДА ИМ ВДЪХНЕМ 
КУРАЖ И СМЕЛОСТ?

Куражът и смелостта се много 

преувеличени, а и „вдъхнати“ 
отвън са напълно безрезул-
татни. Първото нещо, което 
е важно да направим, когато 
тийнейджърът се страхува, 
е да признаем, че на детето 
му е много трудно. Второто 
– да научим повече, като бъ-
дем абсолютно безкритични, 
третото – да потърсим пози-
тивен минал опит при дете-
то. Последното звучи като: 
„Спомняш ли си колко ти беше 
трудно да оставаш сам, ко-
гато беше по-малък? А колко 
се страхуваше от чудовища? 
Тогава какво ти помогна да се 
справиш?“… Четвърто – за 
младите хора е ценно да ги под-
крепим в самостоятелното им 
търсене на решения, а не да 
ги избавяме или да отричаме 
страховете им.



РОЛЯТА НА БАЩАТА
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В миналото се е отдавало 
доста по-голямо значение на 
ролята на майката, отколко-
то на бащата. В днешно вре-
ме обаче знаем, че бащата е 
не по-малко важен от май-
ката и неговата роля също 
е ключова в отглеждането 
на бъдещото поколение. Как-
во е характерно за връзката 
между бащата и дъщерята, 
различна ли е тя от връзка-
та баща-син? Ваня Иванова  
(психолог, психодрама) ни раз-
крива приликите и разликите.

РОДИТЕЛИ

КАКВО Е ХАРАКТЕРНО ЗА 
ВРЪЗКАТА БАЩА-ДЪЩЕРЯ?

Присъствието на бащата в 
отглеждането на дъщерята 
позволява на малкото момиче 
да изгради самочувствие и по-
степенно да се учи на собст-
вените си граници спрямо про-
тивоположния пол. Майката 
учи на любов, която е изначал-
на, докато бащата учи как да 
обичаме и докъде са нашите 
собствени граници в компро-
мисите спрямо другите. До-
верието към света, хората и 
правилата също е нещо, което 
е тясно свързано с взаимоот-
ношенията между баща и дъ-

щеря. Установено е, че бла-
годарение на връзката между 
бащите и дъщерите им нама-
лява вероятността от тях-
ното ранно забременяване, 
зависимости, оценките в учи-
лище са по-добри. Връзката 
между бащата и дъщерята се 
променя с времето. Може да 
се каже, че е нужно и двама-
та да израстват, за да под-
държат добри и здравословни 
отношения.
Когато момиченцето е съв-
сем малко, таткото е този, 
който подпомага процесите 
на изграждане на смелост и 
увереност. Да вземем за при-
мер периода на прохождане-
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то. Много често майката дър-
жи за ръчички своята дъщеря, 
страхувайки се, че детето ще 
се нарани. Бащата е този, кой-
то би позволил на детето да 
падне, докато се опитва по-са-
мостоятелно да направи пър-
вите си крачки. Също така, ко-
гато децата се учат да карат 
колело, обикновено бащите са 
тези, които смело и гордо по-
емат тази инициатива. Това 
подпомага процесите в психи-
ката, които по-късно ще оф-
ормят един индивид, който не 
се страхува да греши, защото 
някой някога, който в неговите 
очи е силен и смел, е повярвал в 
собствените му възможности 
и не го е назидавал за грешки-
те, напротив – научил го е да се 
изправя след провала.
 
РАЗЛИЧНА ЛИ Е ВРЪЗКАТА 
МЕЖДУ БАЩА И СИН? 

Връзката между баща и син е 
различна от тази с дъщеря-
та най-вече по това, че меж-
ду бащата и сина винаги има 
известна доза съревнование. 
Освен това, ако при дъщерята 
бащата е внимателен и нежен 
през подкрепата си към нея, 
когато става въпрос за сина, 
понякога е трудно тази обич да 
бъде изразена, защото „така се 
държат мъжете”.
 
КАКВО Е НУЖНО, ЗА ДА СЕ 
ИЗГРАДИ ПЪЛНОЦЕННА 
ВРЪЗКА МЕЖДУ БАЩАТА И 

ДЪЩЕРЯТА, МЕЖДУ СИНА И 
БАЩАТА?

За да се изгради една пълно-
ценна връзка между бащата 
и дъщерята, е нужно майката 
също да се включи. Често ба-
щите нямат идея как да под-
ходят в определени ситуа-
ции. Това важи изключително 
за съвсем малкото пеленаче, 
което е толкова крехко, че е 
цяло чудо, че не се е счупило. 
Тогава майката е тази, коя-
то показва на таткото, че 
тяхното малко момиченце 
има нужда да знае, че силни-
ят му татко ще е до него, ко-
гато има нужда. Таткото се 
научава да не се притеснява 
от силата си, а да я използ-
ва градивно, като покаже, че 
„силните закрилят, а не нара-
няват”.
Почти същото е и с връзка-
та между момченцата и тех-
ните татковци. Разликата е, 
че може би при момчетата го 
няма този страх, че са толко-
ва крехки като момичетата. 
Майката е свързващото зве-
но и в двете. Продължението 
на тези връзки обаче вече за-
висят от адаптивността на 
таткото спрямо възрасто-
вите особености на децата и 
начина, по който комуникира 
и налага граници. Партньор-
ството във възпитанието 
на двата пола е от ключово 
значение за връзката на ро-
дителите и децата им.
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Ако вече имате едно дете и очаквате второ, със сигур-
ност се вълнувате кога и как да кажете голямата новина 
на вашето съкровище – че ще става батко или кака. Как 
ли ще приеме новината? Ами ако не иска бебето? Дали 
ще има хармонични отношения между двете деца? За 
да бъдете подготвени и по тази тема, разговаряме с 
психолога Петя Йорданова, Център за детско развитие 
„Ние, децата“, София.

КАК ДА ПОДГОТВИМ 
ПЪРВОТО ДЕТЕ ЗА 
ПОЯВАТА НА ВТОРОТО

РОДИТЕЛИ
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КОГА ДА СЪОБЩИМ НА ДЕТЕ-
ТО, ЧЕ СЕ ОЧАКВА БЕБЕ В 
СЕМЕЙСТВОТО?

Има семейства, които с го-
товност говорят за това още 
щом видят двете чертички на 
теста за бременност. А има и 
такива, които предпочитат 
да изчакат отминаването на 
първия триместър и тогава 
да коментират. Всичко зависи 
от нагласите на конкретното 
семейството. Все пак, добре 
е с детето да се говори вед-
нага след като родителите са 
готови за това, като не бива 
да се чака прекалено дълго. 
Децата са изключително сен-
зитивни същества и веднага 
ще усетят промяната, която 
настъпва при родителите им, 
ето защо обяснението не бива 
да се отлага дълго. Достатъч-
но е на детето да му се каже, 
че в семейството се чака 
бебе, че има още доста вре-
ме, докато се появи, че още не 
знаем дали ще бъде момче или 
момиче, че в началото то ще 
бъде съвсем мъничко…
 
КАКВО ДА ПРАВИМ В ЗАВИ-
СИМОСТ ОТ РЕАКЦИЯТА НА 
ДЕТЕТО – АКО Е ВЪЗТОРЖЕ-
НО ИЛИ АКО Е НАСТРОЕНО 
НЕГАТИВНО?

За родителите по-притесни-
телна е негативната реакция. 
Често детето избухва в плач и 

казва: „Аз не го искам“. Или пък 
категорично заявява: „Ако е 
момче/момиче, аз изобщо няма 
да го обичам“. Важно е родите-
лите да запазят спокойствие 
и присъствие на духа при тези 
изказвания, както и да вземат 
предвид възрастта на дете-
то. Добре е да му обяснят с 
прости думички, че това бебе 
са го поискали мама и тати 
точно така, както са поиска-
ли и него. А на провокацията: 
„Аз няма да го обичам“, отго-
ворът е: „Добре. Няма и нужда 
да го обичаш ти, то си има ро-
дители, които ще го обичат, 
както и ти си имаш родители, 
които безкрайно те обичат“. 
Разбира се, че щом се появи 
бебето, по-голямото дете ще 
го обича, това е естествен 
процес. Негативната реакция 
у детето е израз на неговата 
тревога от промяната в еже-
дневието и живота въобще, 
израз на емоционална несигур-
ност („Дали мен ще продължа-
ват да ме обичат?!“).

КАК ДА ПОДГОТВИМ ДЕТЕТО, 
ЧЕ ЩЕ СТАВА БАТКО/КАКА? 
ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЛИ Е РАЗЛИ-
КАТА МЕЖДУ ПЪРВОТО И 
ВТОРОТО ДЕТЕ?

Много важно е как ще говорим 
на детето. Изрази, които го 
натоварват с отговорност, 
са неуместни. Не бива да му 
казваме: „Ти много ще го оби-
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чаш!“, „Ти ще бъдеш неговия 
батко и трябва да го пазиш!“, 
„Трябва да се грижиш за него!“. 
Бебето си има родители за 
всички тези неща.
Полезна подготовка за идва-
щото бебе е да разкажем и да 
говорим на по-голямото дете 
за това, което ще се промени 
конкретно в неговото ежедне-
вие и в ежедневието на семей-
ството – например  кой къде 
ще спи, дали ще дойде някой (в 
повечето случаи баба), който 
ще остане при семейството, 
за да помага. Добре е да му се 
говори, че новото бебе е мно-
го зависимо от мама и тя ще 
трябва да му отделя доста 
време, за да го храни, обгриж-
ва и успокоява. Точно както е 
правила и с него, когато е било 
новородено.
Подходящо е да се покаже ал-
бум с бебешки снимки, за да 
види детето как са се грижели 
за него тогава. Ако майката 
си е водила бебешки дневник за 
развитието на детето, да му 
се почете от него, да му се по-
кажат дребни спомени, които 
много родители пазят – грив-
ничката от родилния дом, ки-
чур бебешка коса, пъпче, зъбче 
или кой каквото има.
Не на последно място по важ-
ност е това родителите да 
позволят на по-голямото 
дете да участва в подготов-
ката за идващото бебе. Да му 
предложат заедно да изберат 

и подготвят легло и аксесо-
ари, необходими дрешки, да го 
попитат за мнението му от-
носно името на бебето…
 
КОГАТО ВЕЧЕ БЕБЕТО СЕ 
Е РОДИЛО, НА КАКВО ДА 
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ, ЗА ДА 
НЕ СЕ ПОЧУВСТВА ПЪРВОТО 
ДЕТЕ ПРЕНЕБРЕГНАТО?

Независимо в каква възраст е 
детето, то има нужда от вре-
ме, което да прекарва насаме 
с родителите си. Тъй като в 
повечето случаи майката е 
ангажирана повече с грижи-
те за новороденото, важно е 
тя да намира време (поне 30-
тина минути на ден), което да 
прекарва само с по-голямото 
дете. Време, в което да из-
лязат сами на разходка, да се 
почерпят, да почетат книжки 
или просто да поиграе заедно с 
детето без намесата на тре-
ти човек. Това важи и за два-
мата родители.
Не забравяйте да казвате и 
показвате на детето си, че го 
обичате! Всеки обича да чува 
това от любимите си хора и 
вярвам, всеки познава лечебна-
та сила на топлата прегръдка. 
Едно дете, което се чувства 
разтревожено, притеснено и 
несигурно от новата ситуа-
ция, има още по-голяма нужда 
от утехата и топлината, ид-
ващи от обичащите го хора.

РОДИТЕЛИ






