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Най-добрата 
майка – 

това си ти
Ти си човекът, който разбира 

най-добре детето си. Ти знаеш как 

мисли то, какво чувства, от какво 

наистина има нужда. Знаеш как да 

го успокоиш, какво да му кажеш, 

как най-ефективно да го насочиш и 

най-правилно да го възпиташ.

Вярвай в себе си! Вслушвай се в ин-

стинктите си! Ти си единственият 

човек на този свят, който може да 

вземе най-правилното решение и да 

избере най-добрия подход към тво-

ето дете. Няма кой да те замени в 

това, не се оставяй някой друг да ти 

отнеме тази роля – не причинявай 

това на детето си! Ти си най-добро-

то за него.

Албена Павлидис, майка на 3 момчета, 

едно на 14 и две на по 2.8 години



Майчински инстинкт 
или просто страх

Защо след като станем майки започват едни безкрайни тревоги? Какво 

като детето се разболее? Нима не ни се е случвало десетки, че даже 

стотици пъти да имаме хрема, грип, разстройство и какво ли още 

не?! Защо, когато опре до детето всяко нещо е на живот и смърт и 

съзнанието ни започва да чертае някакви много ужасни и често фатални 

сценарии и картини. Вижте, природата ни е създала така, че да оцелява-

ме. Имайте й малко вяра.

„Страхът си е страх  
и колкото и да е силен,  
той не е предчувствие“ 

Дори, когато всичко е наред, пак се прокрадват хиляди опасения и тер-

зания.

Няма майка, която всеки път щом стане въпрос за инцидент или бо-

лест, да не започва трескаво да чука на дърво, да реди предпазни думи и 

да потръпва от ужас, защото точно в този момент си представя какво 

би станало, ако нейното дете бъде сполетяно от нещо подобно. Неслу-

чайно народът е казал: Да не те стига това, което майки ти ти мисли.

Понякога да знаеш, че не си сам в тревогата е утешително. Всяка майка 

си е представяла как с детето й се случва нещо ужасно. Най-често 

фатално.

Аз ще кажа това, което всички си мислим и не можем да изречем. Страх 

ме, че синът ми може да умре! Ужасена съм от идеята, че мога да загубя 

детето си. И всеки ден почти имам повод да се притеснявам на тази 

тема. А всяка тревога ме замисля дали пък това не е предупреждение. 

Майчина интуиция?!

Явно с раждането на детето се появява и друго Едно наум. Което поня-

кога се изразява в парализиращ страх, друг път в прекалена предвидли-

вост, трети път в безкрайно колебание, четвърти – в усещане за вина, 

за несправяне и т.н. Не го бъркайте с интуиция. Страхът си е страх и 

колкото и да е силен, той не е предчувствие. Той си е просто страх. 

Който трябва да преодолеем. 

Майката на Филип и Ян

Мама 
е убежище

В което знаеш, че можеш да отидеш 
винаги. Там, където детски спомен мил 

връща ни отново пак в онези дни. На без-
метежност, свобода и приятна носталгия, 
която бута под лъжичката и ни кара да се 

усмихваме с навлажнели очи.

Тя е там. 

Смирена, добра и любяща. Насреща е 
когато падаш, когато те боли, гали те, 
когато си сломен, до теб е, когато се 

роди детето ти, окуражава те, когато 
успяваш или те приласкава, когато се 

провалиш. Без въпроси, без укор, без думи. 
Тя просто е.

Истинска безусловна любов. 

Готова да те погали и утеши. Да усети 
болката ти, особено когато не е физиче-
ска. Да види сълзите ти, дори когато ги 

няма. Да търпи избухванията ти, защото 
те обича и те оправдава за всичко.

Мама е толкова много. 

И така ежедневно. Някак скромно, без 
претенции, без поза. Дава съвети. Усеща, 
че я подценяваш. Но не се сърди. Мъдра е, 

знае, че поуките идват с времето.

Сега, когато и аз съм майка, те разбирам 
много повече.

Обичам те, мамо и ти благодаря за 
всичко!

Спомнете си за Вашите майки, кажете им 
това, което често пропускаме.

Майката 
на Филип и Ян
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Осмелете се
Майчинството е голяма предизвикателство за съвременната 

жена. Няма какво да се лъжем, не сме подготвени за това, което 

ни чака. Защото е най-голямото излизане от зоната ни на ком-

форт до момента. Пазаруваме, питаме, ходим на лекции за бре-

менни и пак не сме подготвени истински. Защото всичко, което 

правим е свързано с повърхността, с покупките, с изглеждането, а 

не с правенето.

Истинската тренировка е на живо. И понякога е болезнена, стре-

сираща, драматична, но и много вълнуваща. Както и всичко свърза-

но с детето. Не се плашете! 

Съветът ми към младите майки е просто да се осмелят да 

поемат контрола. Да не позволяват на никой да им отнеме това 

право. Само така ще започнат да се справят. И няма да ги е 

страх. От ситуациите, от предизвикателствата. От детето.

Защото ако рулят не е поет от майката веднага се намира 

някоя услужлива баба, свекърва или дори педиатърът на детето. 

А това не носи позитиви за никого. Особено за новороденото 

семейство. Което трябва да се пребори за автономността си. 

Никой повече от Вас не е наясно със ситуацията и никой няма да 

вземе по-адекватно решение. 

Струва си! Уверявам Ви! Веднъж взели контрола в ръце, пред 

Вас няма да има препятствия и невъзможни места, действия и 

ситуации. Така голямата отговорност няма да Ви съсипе, а ще Ви 

направи супер герой.

Колкото по-рано започнете да се справяте сами с малкото, тол-

кова по-бързо ще преодолеете страха си към него и ще започнете 

да се наслаждавате на майчинството. Защото то е наистина 

прекрасно. Осмелете се!

Майката на Филип и Ян
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4 В предстартово броене

6 Най-важните изследвания по време на 
бременността

8 Раждането започва

10 Топ 5 съвета за раждането

12 Избор на личен лекар

14 Какво прави личният лекар

15 Малко мерки и теглилки

16 Първи месец – албум

18 Организация на кърменето

19 Колко мляко е нужно в началото

20 Изпражненията на новороденото

21 Ако кърмата е недостатъчно

22 Къде да заведа детето за преглед

24 Безопасен сън в креватче

26 Норми на детския сън

27 Да си майка означава да взимаш решения

28 Втори месец – албум

30 Ваксини

34 Бебето повръща много

35 Как изглежда акото

35 Мога ли да кърмя, когато съм болна

36 Как чуват бебетата

37 Как виждат бебетата

38 Трети месец - албум

40 Колко често се изхождат бебетата

42 Да забелвам или не – това е въпросът

43 Докога се стерилизира

44 Четвърти месец – албум

46 Вродени рефлекси на новороденото

47 Симптоми на зъбоникнене

48 Пети месец - албум

50 Признаци на готовност за захранване

51 Умения за дъвчене при бебето

Съдържание
52 Шести месец – албум

54 Примерна схема на захранване

58 Лабораторни изследвания

61 Анемията при бебетата

62 Седми месец – албум

64 Сънят на бебето

68 Осми месец– албум

70 Майки, не откачайте, когато детето е болно

71 Да използвам ли инхалатор и как

72 Девети месец– албум

74 Режимът е колело, което трябва  
да завъртим в правилната посока

75 Да си взема ли бавачка

76 Десети месец – албум

78 5 идеи за закуска за мързеливи майки

80 Единадесети месец месец - албум

82 Колко вода трябва да пие бебето

83 С какво е най-добре да проходи детето

84 Дванадесети месец - албум

86 Как се издава паспорт за бебе

87 Инвестирайте в услуги

 Спешна помощ

88 Ако се налага детето да влезе в болница

89 Температурен гърч

90 Гълтане на езика

90 Удар по главата

91 Чуждо тяло в носа и ухото

91 Тече му кръв от носа

92 Захласване

92 Алергични реакции

93 Детето глътна предмет

93 Помощ, избито зъбче

94 Задавяне

95 Повръщане на фонтан

96 Колко заразна е варицелата



В предстартово броене

снимка
ехограф
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бременността

термин
дата на снимката 
и размер на плода

пол 
на бебето
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При нормална бременност, прегледите са веднъж месечно. Като е важно да напра-

вите трите фетални морфологии, правят се в интервалите между 11-14, 18-22 и 28-32 

гестсационни седмици. Тези прегледи е добре да бъдат при специалист по фетална 

морфология, а не просто при АГ. Поне веднъж на всеки триместър е хубаво да си 

пускате ПКК и урина, като освен тях трябва да имате информация и за глюкозата, 

желязото и витамините В12 и D. Задължително е поне два пъти да Ви вземат проба, 

за да се направи микробиология на влагалищен секрет – в началото и в края на бре-

менността. Разбира се, много важни са и резултатите от вирусологията – отново 

кръвни изследвания за някои много опасни вирусни заболявания. Ако наред с това Ви 

мерят обиколките и кръвното, това е напълно достатъчно. НЗОК покрива ПКК и 

урина, влагалищен секрет и няколко ехографски прегледа, но обикновени. 

Най-важните изследвания 
по време на бременността

д-р Поли Горанова, акушер-гинеколог в МБАЛ „Света София” 

ПЪРВИ ТРИМЕСТЪР

• Определяме има ли наличен гестационен сак и дали същият е разполо-

жен в маточната кухина; 

• Следим за поява на ембрионална структура и жълтъчно мехурче;

• Регистрираме сърдечна дейност на ембриона – 5-8 г. с.;

• Измерваме CRL на ембриона и определяме дали темпът на нарастване 

отговаря на срока на бременността (аменорея);

• Определяме вероятния термин на раждане.

• Регистрация в ЖК – 10-12 г. с. с вземане на Талон номер 9 от GP

Какво покрива НЗОК? Подробна анамнеза, Кръвни изследвания: ПКК, кръвна 

група с Rh-фактор, Хепатит В, Васерман, ХИВ, Урина, микробиологично 

изследване на влагалищен секрет, Цитонамазка.

• 11-14 г.с. – Ранна фетална морфология и биохимичен скрининг за хро-

мозомни заболявания – Това е едно от най-важните изследвания по време 

на бременността и е добре да бъде направено от акушер-гинеколог, кой-

то е и специалист по фетална морфология. За съжаление, феталната мор-

фология при съответния специалист не се покрива от здравната каса. 

Ето и какво се мери на прегледите по триместри: 
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ВТОРИ ТРИМЕСТЪР 

• Ежемесечни УЗ прегледи

• 18-22 г. с. (около 20 г. с. Фетална морфология) – 4D УЗ морфология, Допле-

рово изследване на кръвотока на майката и плода, измерване на дължи-

ната на маточната шийка. Наричаме я втора фетална морфология и тя 

също трябва да се направи при специалист с такава квалификация. 

• 24 – 28 г. с. – измерване на телесно тегло, артериално налягане, ПКК и 

урина

При УЗ преглед измерваме:

• BPD, HC, AC, FL, EFW – определяме темп на нарастване и съотнасяме 

същия спрямо срока на аменорея

• PL- определяме разположение и прикрепяне

• Определяме количеството на LA

• Оценяваме кръвотока в пъпната връв

ТРЕТИ ТРИМЕСТЪР

• Ежемесечни УЗ прегледи

• 32 – 34 г.с. – 4D УЗ морфология

• 36 г.с. – ПКК, Урина, влагалищен секрет за МКБ изследване

• От 36 г.с – ежеседмично NST-записи

• 38 г.с. – УЗ биометрия, определяне на пелвик скор на маточната шийка 

и определяне прогноза за начина на раждане. 

При УЗ преглед измерваме:

• BPD, HC, AC, FL, EFW – определяме темп на нарастване и съотнасяме 

същия спрямо срока на аменорея

• PL- определяме разположение и прикрепяне

• Определяме количеството на LA

• Oценяваме кръвотока в пъпната връв

• В 36 г.с.: Влизате в последния месец от бременността. 

• 37 г.с.: След тази седмица плодът се смята за напълно доносен. 

• 38 г.с. – 40 г.с.: очаквайте предвестниците на раждането.
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Раждането започва
Д-р Катерина Чачева, акушер-гинеколог в МБАЛ „Света София”

ПРИЗНАЦИ, ЧЕ РАЖДАНЕТО НАБЛИЖАВА
	Емоционални, т.нар. инстинкт за гнездене, но той често се появява и доста 

по-рано. 
	Падане на слузестата запушалка означава, че раждането ще настъпи между 

няколко часа и няколко дни. 
	Подготвителни контракции, те са нерегулярни и отшумяват след почивка или 

топъл душ. 

СИГУРНИ ЗНАЦИ, ЧЕ РАЖДАНЕТО НАСТЪПВА
	Спукване на околоплодния мехур – означава, че раждането ще се случи в следва-

щите 24 часа. Съвременните акушерски практики не допускат да мине повече от 

12 часа от спукването на околоплодния мехур и раждането, тъй като след този 

период могат да настъпят инфекции, които да проникнат към бебето. 
	Сигурни признаци, че раждането започва са регулярни контракции, с честота: 1 

на всеки 10 минути. Продължителността, честотата и интензитетът на-

растват във времето.

ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕТЕ КЪМ БОЛНИЦАТА, КОГАТО
	Има силни, болезнени и редовни контракции на всеки 10 минути, в продъл-

жение най-малко на половин час. Контракциите на всеки 10 минути може и да 

отслабнат, но жените се притесняват, че няма да стигнат навреме в болницата 

(особено, когато е второ или следващо раждане). 
	Когато водите изтекат може да се почувствате все едно сте се напишкала. 

Понякога може да няма никакви контракции преди това. Водите Ви трябва да са 

прозрачни, всеки друг цвят (розови, съдържащи кръв), трябва да се диагностицира 

от лекар. Зелените води са сигнал за изхвърляне на мекониум от бебето. 
	Може да е необходимо периодично или непрекъснато да се следи състоянието на 

плода. Решението се взема от екипа, участващ в раждането.

Всички чакат 
термина, 
а само около 5% 
от жените раждат тогава!
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Не казвайте на никого, че отивате към болницата.
Освен на партньора Ви, на лекаря Ви или на екипа Ви, разбира се. Извън суеверието, 

ще паникьосате всички наоколо, а те реално няма нито как да Ви помогнат, нито как 
да помогнат на себе си. Рискувате да дойдат в болницата твърде рано и да настане 
едно тягостно чакане, което освен всичко друго, често пречи и на медицинския пер-

сонал да си свърши работата.

Подсещайте се по-често, че съвсем скоро ще гушнете своето 1 наум.
Постарайте се да не се фиксирате в родилния процес. Често се случва жените да 

потънем в раждането и да се налага някой да ни напомни, че всъщност всичко това 
ни води към най-важната среща в живота ни. Това наистина помагам и дава сили и 

кураж, точно когато са най-необходими.

Ако е възможно, не се разделяйте с бебето Ви.
Нека то е с Вас в стаята. Да, може да се чувствате уморена или да се притеснявате 
от другите момичета в стаята или да Ви е страх да се грижите сама за бебето… 

Но! За него, а и за Вас, е изключително важно да бъдете заедно колкото се може 
повече, отколкото се може по-рано. Не пропускайте тези моменти, освен ако не се 
налага. Няма нито една болница в страната, която умишлено или нарочно да иска да 

Ви раздели с бебето Ви, ако няма изрични причини за това.

Нека нищо да не бъде на всяка цена!
Искате да родите по определен начин, имате план за раждане и ясна концепция за 
всичко. Е, животът е това, което се случва, докато правим планове. Които доста 
често не се реализират. Не страдайте, ако обстоятелствата са наложили малко 

или голямо отклонение от представата Ви за идеално раждане. Не винаги всичко е в 
контрола и възможностите Ви. Понякога да приемеш обстоятелствата е проява на 

по-голяма сила и зрялост, отколкото да се бориш срещу тях.

Говорете за раждането!
Това е едно от най-важните събития в живота на всяка жена. Независимо как е 

протекло, ще имате нужда да го споделите. Да го изговорите, да го анализирате, 
да го приемете, да поплачете. Сълзите не винаги са от болка и болката не винаги е 

нещо лошо. Раждането е едно от малкото събития, които ще Ви убедят в това. Ако 
изпитвате вина обаче – това не е нормално, потърсете помощ! 

Топ 5 съвета за раждането
Майката на Филип и Ян

2

1

3

4

5
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Избор на личен лекар 
1 наум, след щателна проверка и разговор с НЗОК (направена на 09.01.2020 г.)

Всяко бебенце трябва да има избран личен лекар (ЛЛ) от родителите си, който 

да се грижи за неговото здраве и да следи развитието му. Той може да бъде както 

общопрактикуващ лекар, така и педиатър. Ако личният лекар не е педиатър, по 

желание на родителите, за наблюдение по програма „Детско здравеопазване”, може 

да бъде избран лекар със специалност „Педиатрия”. За целта общопрактикуващият 

(личният лекар) трябва да издаде „Направление за консултация или провеждане на 

съвместно лечение” (бл.МЗ-НЗОК № 3).

Първата среща с избрания ЛЛ на детето е до 24 часа след изписването на бе-

бенцето от родилния дом. Тази среща е в дома на семейството и представлява 

запознаване на специалиста с епикризата на бебето, щателен преглед на общото му 

състояние, задължително премерване и даване на насоки и съвети за хранене, хигиена 

и среда на отглеждане. 

Втората среща с ЛЛ е около 15-ия ден, когато става и официалното записване на 

мъничето при избрания лекар. Преди това родителите трябва да са взели от об-

щината по местоживеене Акта за раждане на бебето и с този документ да отидат 

при ЛЛ. 

Третият преглед на детето е в края на първия месец. След това прегледите се 

случват веднъж на всеки месец – за профилактика, и колкото често се наложи, ако 

имате въпроси, проблеми или съмнения и терзания за здравето на бебето. По време 

на тези профилактични прегледи се поставят и ваксините на бебето. 

НЗОК обезпечава напълно децата до 18-годишна възраст. Те не дължат еднократни 

такси и т.н. за прегледите си. 

Ако ЛЛ на детето не е и педиатър, то семейството има право да иска безлимитно 

направления за такъв, ако състоянието на бебенцето го изисква. 
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Допълнителни прегледи и изследвания:

• Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст, се 

прави изследване на албуми в урината;

• Два пъти годишно – на шестмесечна и едногодишна възраст, се извършва обща 

оценка на зрение и на слух;

• Два пъти – при навършване на един и четири месеца на детето, е предвидено 

клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от 

дисплазия. Ако личният лекар прецени, че е необходимо, ще издаде направление (бл. 

МЗ-НЗОК №3) за консултация със специалист ортопед;

• От 2013 г. в обхвата на профилактичния преглед на деца до 1 година е включено 

„Ехографско изследване на отделителна система”, което се извършва еднократно на 

6-месечна възраст на детето от лекар специалист по „Нефрология“/„Детска нефро-

логия и хемодиализа”, „Урология” или „Образна диагностика”. За целта личният лекар/ 

лекарят-специалист по „Педиатрия”, изпълняващ програма „Детско здравеопазване”, 

трябва да издаде медицинско направление бл. МЗ-НЗОК №3 или бл. МЗ-НЗОК №4. 

Изследването не се назначава, ако родител на детето заяви писмено пред личния му 

лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за 

специалистите в страната, които могат да го извършат;

• Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст – се 

извършва изследване на кръвта (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, 

хематокрит, MCV, MCH, MCHC) и седимент в урината.

Откъс от презентацията на логопеда и специалист по ранно детско развитие Маргарита Габровска

КОГА ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИМ СПЕЦИАЛИЗИРАНА  
КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ ПОМОЩ?

 Не реагира на силни шумове (до 3 м.);

 Не се усмихва (до 3 м.);

 Не опитва да постави предмет в устата (до 4 м.);

 Не се смее и не вокализира (до 5 м.);

 Не показва интерес към игри на криеница ( до 8 м.);

 Не докосва храната, отказва да приема широк набор от храни (до 12 м.);

 Не разбира прости инструкции и не се опитва да подражава или да 

повтаря срички и думи (24 м.);

 Липсва въображаема игра (24-36 м.);

 Речта е устойчиво неразбираема (24-36 м.);

 Раздялата с основния обгрижващ е почти невъзможна за детето.
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Какво прави личният лекар 
МК „Д-р Щерев”

Освен пълният преглед на бебето, ЛЛ се информира и за средата, в която ще 

живее детето – неговата стая, легълце и ако е необходимо дава съвети в тази 

насока. Уточняват се и детайли около начина на хранене. Лекарят е този, който 

може да Ви помогне да решите проблеми, свързани с кърменето или храненето, 

количеството мляко, което трябва да приема бебето на едно хранене, прием на 

вода. Възможно е той да предпише и медикаменти при нужда, като например 

витамин D.

Лекарят е този, който на определен етап ще проследи развитието на детето: 

дали то се заглежда, усмихва ли се съзнателно, гука ли, реагира ли на гласа 
на възрастния, дали посяга към играчка и дали я хваща, може ли да се обръ-
ща, да седи самостоятелно, да пълзи, започва ли да се изправя до неподвиж-
на опора, а по-късно и дали започва да пристъпва встрани, докато проходи 
самостоятелно.

Малко по-късно в развитието си детето трябва да разпознава името си, да позна-

ва назован предмет и да започне да изпълнява прости команди, докато достигне до 

съставянето на цели изречения.

Не забравяйте – педиатърът, който сте избрали да се грижи за най-ценното нещо 

в живота Ви – Вашето дете, не е просто лекар, той е човекът, който може да 

отговори на всички Ваши важни и допълнителни въпроси.

За да е спокоен един родител, трябва да е информиран. Лекарят е този, който 

трябва да предаде правилната информация, така че младото семейство да е 

напълно спокойно. От друга страна липсата на достоверна информация, може да 

доведе до колебания и притеснения у родителите, което пък ги насочва към други 

източници на информация, които невинаги са утвърдени и достоверни.

Това е и причината, когато избирате педиатър, той да е такъв, на когото вярвате 

и на чиято преценка се осланяте. След раждането на детето Ви често ще се налага 

да вземате решения за неговото здраве, а именно в тези ситуации Вашият педиа-

тър трябва да е и Ваш партньор.

Лекарят в детската консултация трябва навреме да прецени причините за евен-

туално изоставане в растежа и развитието на детето. Той е онзи, който трябва 

да даде съвети за пълноценно хранене, за масаж и гимнастика, за профилактика на 

рахита и желязодефицитната анемия, например.

Педиатърът има и активна ключова роля в даването на указания за рационално 

хранене, наблюдение и оценка изпълнението им. Той е този, който трябва да подпо-

мага повишаването на защитните сили на организма на детето, чрез следене за 

правилния хигиенен режим на отглеждане, даване на съвети и указания за провежда-

не на процедури за закаляване и за провеждане на препоръчителни имунизации.



17

Малко мерки и теглилки
1 наум, след допитване до учебниците и д-р Валентина Гергинова от МБАЛ „Вита”

Всяка съвременна майка, чийто инстинкт е малко или повече закърнял от модер-

ния начин на живот и изискванията му, се допитва до таблиците, за да е сигурна, че 

детето й се храни достатъчно и че се развива, спрямо нормата.
Таблица за тегло на децата от 0 до 2 год. Източник: Учебник по педиатрия, проф. Д-р Драган 

Бобев, д.м.н. и доц. д-р Евгений Генев, к.м.н

МОМЧЕТА
ВЪЗРАСТ

МОМИЧЕТА

Min kg Max kg Min kg Max kg

2,6 5,5 Новородени 2,7 6,5

2,6 7,3 1 месец 2,4 6,4

3,1 7,8 2 месеца 3,1 8,7

3,5 8,9 3 месеца 3,5 9,4

5 10,5 4 месеца 4 9,4

4,4 11,4 5 месеца 5,1 11

5 12,9 6 месеца 5,1 11,2

6,4 12,6 7 месеца 5,6 10,8

6,5 15 8 месеца 5,2 11,8

6,3 13,6 9 месеца 6,1 14

7,1 14 10 месеца 6,6 12,7

7,4 14,1 11 месеца 5,3 13,4

7,6 14,6 1 година 7,1 14,8

6,9 15,8 1 година и 3 месеца 7,7 14,8

8,4 15,9 1 година и 6 месеца 7,6 15

8,9 16,7 1 година и 9 месеца 7,8 16,3

9 17,6 2 години 8,2 18

Доказано е, че кърменето осигурява най-добрата имунологична защита, бързо и 

адекватно физическо и нервно-психическо развитие на детето, като същевременно 

предпазва и майката, и детето от хронични заболявания. Кърменето укрепва връз-

ката майка-дете, което от своя страна води до правилно психическо и емоционално 

развитие на детето.

Ако обаче майката няма възможност да кърми, на бебето се дава заместител на кър-

мата, съобразен с физиологичните му особености. Препоръчителното количество 

мляко е 140 мл на килограм телесна маса за 24 часа. 

Нужната енергия е 120 ккал на килограм телесна маса. Едномесечното бебе наддава 

около 25-30 г на ден, расте средно с 3 см месечно, а обиколката на главата нараства с 

1,5 до 3 см на месец.



1 месец

снимка

ръст
Размер на 

главичката
Обиколка на 
гърдичкитетегло

18



отпечатък краче

19

Хиляди нови и първи неща предстоят...
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Организация на кърменето

В България вече има добре разработена мрежа от консултанти по кър-

мене, които оказват реална помощ. Ако току-що сте родили и още в 

болницата се сблъсквате с колебания и дилеми относно храненето на 

бебето си, обадете им се, те ще Ви насочат. Ако проблемите са вече 

факт – извикайте консултант и го решете. Хванат навреме проблемът 

може да бъде преодолян. Колкото повече се чака, толкова по-малко може 

да се направи. Най-важният период за кърменето са първите 6 седмици.

За съвети, препоръки и реална помощ за кърмене: 

• Ла Лече Лига – 0888555385
• Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” – 0896418488
Телефоните са на цената на нормален разговор и работят. Проверено е. 

Тази консултация е безплатна. 

Ако имате нужда от професионална консултация в дома Ви или в кабине-

та на професионален консултант по кърмене, тази услуга също е много 

достъпна и изключително полезна, макар и платена. 

Потърсете 
помощ! МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ ПОМОЩ ОТ 

АКУШЕРКА ИЛИ КОНСУЛТАНТ ПО КЪРМЕНЕ

1 2

4

3Започнете да 

поставяте 

бебето си на 

гърда, колкото 

е възможно 
по-рано!

Ако сте разделени започне-

те механично изцежда-
не на гърдите – с помпа 

или на ръка! Честотата 

трябва да бъде поне 8 

пъти за денонощие. 

През първите седмици кърменето може да бъде между 

8 и 12 пъти за денонощие, на интервали, вариращи от 

веднъж на всеки час до веднъж на всеки три часа. 

Съблюдавайте за 

правилната поза 
за кърмене! Ма-

кар усещането да е 

странно, не трябва 

да има силна болка. 
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НАБЛЮДАВАЙТЕ БРОЯ НА МОКРИТЕ ПЕЛЕНИ И БРОЯ НА ХРАНЕНИЯТА

	Първи ден – един мокър и един наакан с тъмнозелен, почти черен цвят на изхож-

данията.

	Втори ден – два мокри, два наакани пелени, цветът все още е тъмен.

	Трети ден – съответно три мокри и три наакани, като зеленото изсветлява до 

цвета и консистенцията на грахова крем супа.

	Четвърти ден – броят на мокрите и на нааканите памперси се увеличава още, 

като цветът продължава да изсветлява и да се промъкват светложълти нотки.

	Пети ден – бебето би трябвало да ака и пишка обилно, а изхожданията да са 

жълто-зелени или жълто-оранжеви.

	Тъмни изхождания на 5-ия ден при бебе, което не получава адаптирано мляко, 

най-често означават, че бебето не се храни добре и трябва да потърсите по-

мощ!

	След 5-ия ден – 3 изхождания и 6 обилни мокри пелени.

	2 – 6 седмици – минимум 2 – 3 пъти дневно изхождания с големината на монета 

от 1 лв.

	Възстановява рожденото си тегло до 10 – 14-ия ден след раждането.

Бебето не поема еднакво количество на всяко хранене. Затова ако се предприема 

пробно кърмене – трябва да се измерят резултатите от всички хранения за 24 часа.

Колко мляко е нужно в началото

Не е все едно дали бебето 

е 2 кг или е 4 кг, затова е 

важно да имате предвид 

тази формула, а не да 

отчитате само възрастта 

на бебето.

ПЪРВИТЕ ТРИ ДНИ СЛЕД 5 – ИЯ ДЕН

5–10 мл 
на хранене

150–180 мл/кг 
телесно тегло

общо 
80–100 мл 

за 24 ч.
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Изпражненията в първите няколко дни от живота на кърмачето и след това се разли-

чават по своята характеристика. В първите дни се отделя така нареченият мекониум, 

който е с тъмнозелен цвят, гъст, жилав. В следващите дни фецесът обикновено е жълт 

със зърниста структура и видът зависи от начина на хранене – кърма или формула. Ако 

детето е на естествено хранене, изпражненията могат да бъдат малко по-редки. Пато-

логия е, когато изхожданията са повече от 8-10 пъти за денонощие, когато са воднисти, 

с неприятна миризма и с примеси на слуз или кръв. Тогава, освен консултация с наблюдава-

щия педиатър, е необходимо да се направи и микробиологично изследване на фецеса.

Изпражненията на новороденото
д-р Валентина Гергинова, педиатър и неонатолог

Сигнали за проблем  
в храненето, при които 
да потърсите помощ

Бебето не суче;

Не е възстановило рожденото  

тегло на 14 – ия ден;

Липсва изхождане за 24 ч. във 

възрастта до 6 седмици;

Изхожданията са оскъдни и  

по-малко от 3 за 24 ч.;

Има продължителна жълтеница;

Гърдите са разранени и болят;

Бебето суче постоянно и  

изглежда непрекъснато гладно.

Бебето получава 
достатъчно мляко, 
ако след 5-ия ден

Има 3 големи изхождания за 24 часа

Има поне 5 обилно мокри памперса 

за 24 часа 

Суче ефективно 8-12 пъти на 

денонощие

Гърдите Ви се чувстват добре

1 1

2 2

3 3

4 4

5

6

7



Когато кърмата не е достатъчно и детето не възвърнало рожденото си тегло 
до 14-ия ден, и като цяло се наблюдава лошо наддаване, е важно да се обезпечи хранене-

то, тъй като то е в основата на развитието в този период. Добавката задължително 

трябва да бъде от мляко за кърмачета – т.нар. адаптирано мляко. Вариантите с 

кисело мляко, козе мляко и т.н. са доказано опасни и макар в миналото да се е прибягвало 

до тях, поради липса на адекватна алтернатива, в днешни дни, това не бива да е допуска. 

В началото е добре добавката да бъде давана като дохранване. След сукане от гърда се 

предлага нужното количество мляко. Интервалът между отделните хранения е добре да 

бъде около 3 часа. От начало можете да започнете с една доза – 30 мл. И да увеличавате, 

ако е необходимо. От приготвеното мляко може и да остане, не насилвайте бебето. 

	 Няколко	малки	отвора
 По модел от млечните канали на кърмач- 
 ката, осигуряват гладък и естествен поток. 

 Допълнителна	мека	зона	в	горната	част
 Тя е особено гъвкава и мека, за да се адаптира 
 към небцето, както майчиното зърно. 

	 Широка	и	гъвкава	основа	за	устните
 Дава близко усещане до кърменето.

	 Подобреният	NUK	Anti-Colic	вентил
 Позволява потока на храната да е непрекъснат, 
 предотвратява поглъщането на въздух.

NUK Nature Sense 
бибероните имат различен 

брой малки отвори за 
храните – за кърма и за 
други храни. И както 
бебето расте, така 

расте и самия биберон – 
бибероните са за възраст 
от 0–6 и от 6–18 месеца.

НЯКОЛКО МАЛКИ 
ОТВОРА

МЕКА ЗОНА

АНТИ

КОЛИКИ

ИЗКЛЮ
ЧИТЕЛНО 

ГЪВКАВ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

ГЪВКАВ

NUK Nature Sense - Повече нужди, повече възможности

Ако кърмата е недостатъчно 
Акушерка Боянка Комитска

Прехранването е доста често срещано явление и също има своите ри-

скове, така че не бива да се преминава и в тази крайност. 

	 Колко често се храни бебето, когато е на изкуствено хранене – на интервал от 3 часа;
	 По колко милилитра на хранене?
	 През първите дни формулата е да се умножава по 10 възрастта на детето и така 

се определя количеството на млякото за изкуствено хранените деца.

 1 ден – 10 мл.; 2 ден – 20 мл., 3 ден – 30 мл., 4 ден – 40 мл., 5 ден – 50 мл.

 След 10 – 12 ден: 80 – 120 мл. на хранене
	 До края на първия месец – 120 мл. хранене
	 Шишето се държи така, че да се изпълва целият биберон с мляко. Важно е да се взе-

мат подходящи шишета и биберони, които максимално да наподобяват естест-

вения процес на сукане, за да може дохранването да бъде съчетавано с кърмене, а 

след това и евентуално заменено с него. 
	 Правилната форма на биберона е от ключово значение и за оформянето на съзъбие-

то впоследствие, така че този малък детайл не бива да се пренебрегва. 
	 Млякото се загрява до 40 градуса, а се дава за консумация с телесна температура.
	 Останало адаптирано мляко не се дава допълнително, защото е годно за консума-

ция до 1 час след приготвянето.

Внимание!
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Важно е да сте информирани как Вашият личен лекар е осигурил часовете, в които не 

е на смяна, също и през нощта и през почивните дни. Така ще знаете накъде да се от-

правите в случай на нужда. Тези прегледи са предвидени по НЗОК и ако спазите този 

регламент, те не се заплащат. 

При неспешни състояния и неспазване на посочения ред прегледите се заплащат 

според ценоразписа на лечебните заведения, независимо че всички деца са здравноос-

игурени. 

Хоспитализации на деца, които не са спешни, се осъществяват само 

чрез направление за хоспитализация от личен лекар или специалист.

При спешните състояния в детска възраст, бързото достигане до 

точния специалист е от решаващо значение за добрия изход.

На територията на София има 14 държавни и 3 частни лечебни 

заведения, които хоспитализират деца. 

Спешени педиатрични кабинети и възможност за хоспитализация има в:
Детска клиника на УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Георги Софийски” № 1

Национална кардиологична болница, ул. „Коньовица” 65,

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, бул. Тотлебен № 21

Окръжна болница, УМБАЛ „Света Анна”, ул. „Димитър Моллов” №1

Къде да заведа детето 
за преглед

д-р Таня Андреева, педиатър и детски ревматолог

Всеки родител на малко дете знае, че децата боледуват често. Когато личният 

лекар на детето е на работа, водим детето при него. Как да постъпим обаче, кога-

то вечер или през почивните дни имаме спешна нужда от лекар за детето си? 

Ето и някои стъпки, които да следваме, когато детето е болно:

В случай на оплаквания и състояния, които не са спешни потърсете Вашия ОПЛ. 

Общопрактикуващият лекар осигурява постоянен денонощен достъп до медицинска 

помощ по един от следните начини:

Индивидуално чрез 

24-часово осигуряване на 

консултация по телефон, в 

амбулаторията или в дома 

на пациента по преценка 

на самия общопрактику-

ващ лекар. 

1 2 3Чрез дежурен 

кабинет на гру-

повата практика 

за първична 

извънболнична 

помощ, в която е 

съучредител.

По договор 

с друго 

лечебно 

заведение, 

разкрило 

дежурен 

кабинет.

   П ри  с п е ш н и с л у ч аи

112
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Също така преглед и прием осигуряват частните болници: 
Аджибадем Сити клиник болница Токуда, бул. „Никола Й. Вапцаров” 51 Б

УМБАЛ „Софиямед”, бул. „Г. М. Димитров” 16

Болница „Здравето”, ул. „Маестро Кънев” 4. 

Възможност за преглед 24 ч. в денонощието и стационарно лечение,  

но без хоспитализация, предлага Поликлиника България, бул. „България” 59 А. 

Пета МБАЛ (за деца над 1 г.), бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А; 

Втора МБАЛ, Ул. Христо Ботев 120; 

Правителствена болница „Лозенец”, кв. Лозенец, ул. „Козяк” № 1; 

При съмнение за шарка, чревна инфекция или друго инфекциозно заболяване 

се насочете към детските отделения на инфекциозна болница (СБАЛИПБ), бул. Акад. 

Ив. Е. Гешов 17, или към инфекциозното отделение на окръжна болница (УМБАЛ „Св. 

Анна“), ул. „Димитър Моллов” №1.

При хирургичен проблем или травма – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, бул. Тотлебен № 21.

При необходимост от спешна консултация с УНГ специалист –УМБАЛ „Царица 

Йоанна – ИСУЛ, ул. „Бяло море” №8

При спешна нужда от очен лекар – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ, ул. „Бяло море” 

№8 или Очна клиника на УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Георги Софийски” № 1.

Педиатрията (СБАЛДБ), бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов” №11 – има само приемен 

кабинет, ако детето няма нужда от хоспитализация, прегледът се заплаща. Там се 

лекуват и се приемат предимно хронично болни деца.

За да улесним родителите създадохме HealthyKid Sofia – безплатно мобилно прило-

жение, което ще помогне на родителите бързо да достигнат до детски специалист 

при спешни състояния и симптоми на децата, които изискват лекарска намеса. 

Приложението е лесно за използване, с възможност да изберете най-близката болни-

ца, според Вашата локация и симптомите на детето.

Проблемът с разпръснатите детски лечебни заведения ще се разреши само когато 

бъде създадена обединена Национална детска болница. 

Можете да видите подробности на http://detska-bolnitsa.org/
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Безопасен сън в креватче

Винаги слагайте бебето да спи по гръб!

Креватчето не трябва да стои до прозорец/радиатор.

Матракът трябва да е твърд, плътно по размерите на креватчето.  

Желателно матракът да е нов.

До шестия месец е важно да няма никакви предмети, одеяла,  

възглавници и играчки в креватчето.

СЗО не препоръчва използването на обиколници, въпреки че много от 

родителите ги търсят поради естетически съображения и с цел бебето да не 

може да се удари. Ако все пак искате да ги използвате, е важно да няма никакви 

връзки, които стърчат към бебето и да не е прекалено дебел обиколникът. 

След като бебето започва да седи и да се изправя, е важно да няма по-плътни 

обиколници, защото много бебета стъпват върху тях и падат по тази начин.

Никога не слагайте покривала, пелени и др. неща на страниците на креватчето, 

когато оставяте бебето да спи само там.

Чаршафът трябва да е добре опънат.

Ако искате да използвате одеяло за завиване, много е важно да позиционирате 

бебето в долната част на матрака, а завивката да бъда подгъната под матрака, 

за да няма риск, че бебето може да се омотае в завивката.

Матракът трябва да бъде свален по-надолу своевременно, когато бебето 

започва да сяда/се изправя.

Избягвайте да закачате различни неща над леглото на бебето.

Американска педиатрична асоциация не препоръчва спане в отделна стая до 
шестия месец поради по-висок риск от внезапна детска смърт.

Елена Чапалова, консултант по детски сън

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Донякъде те възприемам така, 

както възприемам тиранозавъра 

от „Джурасик парк“

5:30 сутринта е, ти се взираш в мен 

и едно ми е ясно.

Най. Малкото. Движение.

И всичко свършва.

Фредерик Бекман, писател,
откъс от „Нещата, които синът ми 

трябва да знае за света”
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Норми на детския сън
Елена Чапалова, консултант по детски сън

Възраст Дневен сън Нощен сън
Общо сън в 

денонощието
Време на 

бодърстване

Новородено 7-9 ч. 8-9 ч. 16-19 ч. 40-60 м.

1-2 месеца 5-8 ч. 8-10 ч. 15-17 ч. 1 ч. – 1 ч. 15 м.

3 месеца 5-7 ч. 9-10 ч. 14-17 ч. 1 ч. 20 м. – 1 ч. 30 м.

4 месеца 4-5 ч. 10-12 ч. 14-17 ч. 1 ч. 45 м. – 2 ч. 

5 месеца 3-4 ч. 10-12 ч. 13-16 ч. 2 ч. – 2 ч. 15 м.

6 месеца 3-4 ч. 10-12 ч. 13-16 ч. 2 ч. 15 м. – 2 ч. 45 м.

7 месеца 2-3 ч. 10-12 ч. 13-15 ч. 2 ч. 45 м. – 3 ч. 

8 месеца 2-3 ч. 10-12 ч. 13-15 ч. 3-4 ч. 

9-10 месеца 2-3 ч. 10-12 ч. 12-15 ч. 3-4 ч.

11-12 месеца 2-3 ч. 10-12 ч. 12-14 ч. 3-4 ч. 30 м.

1,5 години 2-3 ч. 10-12 ч. 12-14 ч. 5-6 ч. (при 1 дрямка)

2-3 години 1-3 ч. 10-11 ч. 11-14 ч. 5-6 ч. (при 1 дрямка)

24
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Да си майка означава 
да взимаш решения

Майката на Филип и Ян

Да си майка означава да започваш да взимаш решения. И да поемаш отговорност-

та за тях. От момента, в който бебето се появи. Решенията, дори в болницата, под 

опитния надзор на медицинския персонал, отново са Ваши. Защото последствията са 

върху Вас и бебето. Дали да вземете бебето при себе си, дали да давате добавка към 

кърмата, дали да кърмите и още една голяма поредица от дилеми, чакащи Вашето ре-

шение. Как да се справите с толкова много нови задължения, за които не се чувствате 

подготвена? Отговорът е много прост и съвсем близо. Слушайте инстинкта си и 

най-вече бебето. То ще Ви дава всички отговори, от които имате нужда. Когато не 

знаете какъв е правилният избор се ръководете от своя малък учител, мислете за 

него и се поставяйте на неговото място. То познава само Вас и единствено Вие мо-

жете да му помогнете да влезе в нашия свят малко по-спокойно. Разбира се, информи-

райте се. Живеем в свят, в който информацията е достъпна и много. Научете се да я 

търсите и пресявате. Така ще работи само във Ваша полза.

С напускането на болницата решенията не намаляват. Напротив, стават все повече 

и все по-важни. Те ще бъдат свързани както със здравето на детето и неговото 

развитие, така и с възпитанието и психо-емоционалния му комфорт. Ще засягат 

средата, в която живеете, отношенията Ви с близките. Много често да отстоява-

те позицията си ще е равно на борба. След всяка битка ще бъдете все по-уверена и 

все по-силна. С майчинството си ще откриете, че притежавате един куп качества, 

които до момента не е имало повод да се проявят. Но сега са тук и Ви правят много 

устойчива на всички изпитания, с които животът Ви изправя. Тази промяна ще бъде 

осезаема и видима за всички. Защото ще бъде впечатляваща и дори извънземна. Но за 

разлика от супер геройте, при Вас с голямата отговорност ще дойде и голямата сила.

Салиан Аткинсън, бивш кмет на Бризбейн

Школата на майчинството
Да бъда майка и съпруга също беше много полезно, защото поддържаш къща, управляваш 

хора, деца и трябва да отговаряш на въпроси като защо обичаш него повече от мен, 

защо единият има по-хубави играчки от другия, трябва да балансираш бюджет, трябва 

да си организираш времето. Да отглеждаш деца е много добро обучение как да си орга-

низираш времето. Защото бебето не казва: „Добре, аз ще огладнея, когато си готова”, а 

казва: „Гладен съм сега! Нахрани ме на момента!” Така че трябва да го направиш.



2 месец

снимка

ръст
Размер на 

главичката
Обиколка на 
гърдичкитетегло

30



отпечатък ръчичкА

Преглед при ортопед

31

Какво ново при мен...
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Ваксини
Д-р Кристина Колева, общопрактикуващ лекар с педиатричен профил

ВАКСИНАТА СЕ ОТЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ

Ако ваксината не е съхранявана в хладилник, ако е нарушена целостта на опаковката, 

ако не е извършен обстоен преглед, ако пациентът е болен (дори хрема може да при-

чини тежки реакции от ваксината), ако пациентът е здрав, но някой около него е бо-

лен (имунитетът намалява в дните на поставяне на ваксина, което прави организма 

уязвим към инфекции). Ако пациентът има алергии, ваксина се поставя след консулта-

ция с алерголог; ваксината не се поставя веднага след изваждане от хладилник, защо-

то може да причини локална кожна реакция и по-сериозна такава, като алергичен шок.

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 2020 Г. 

Имунизационният календар за 2020 г. предвижда 3 задължителни ваксинации с пневмо-

кокова ваксина, за разлика от предходната година, в която броят им беше 4.

Пробата Манту на 11 г. възраст отпада. 

Предвижда се поставяне на ваксина за Варицела по желание на родителите.

Останалите видове ваксини срещу хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, хе-

мофилус инфлуенца, морбили, паротит и рубеола се провеждат по сходен начин на 

изминалата година.

Ползи от 
ваксините

	сигурен начин да предпазите дете-

то си от болести

	имунитетът след ваксина е 

най-близък до естествения

	по-безрисково изграждане на 

имунитет, в сравнение с директна 

среща с естествен причинител

	предпазват не само от болести, 

но и от усложненията

	съхраняват се под много строг 

контрол

	създават колективен имунитет, 

предпазват не само човека, но и 

обществото

	като ваксинирате своето дете 

предпазвате и другите деца

	предпазвате от развитие на епи-

демии 

	ако ваксините се поставят пра-

вилно, рисковете от усложнения са 

минимални
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НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ ПРИ ВАКСИНИРАНЕ:

Децата, макар и не всички, може да вдигнат температура след имунизация. Това 

може да се случи още на същия ден или до три дни след поставянето на ваксината. 

В повечето случаи температурата от поставяне на ваксини не е висока – до 38.5° С. 

Ако все пак достигне стойности над 39° С консултирайте се с лекаря за даването на 

антиалергичен препарат, освен температуропонижаващите средства.

Мястото на инжектиране може да се зачерви, подуе и да е болезнено.

Децата стават по-нервни и раздразнителни, може да забележите намален апе-

тит. 

Рядко се срещат тежки алергични реакции, но те може да бъдат предизвикани 

от всяка ваксина.

При повечето ваксини симптомите се проявяват в рамките на 24 часа и 

отзвучават до 2-3 дни. 

Как да реагирате
След имунизация можете да поставите компрес с риванол и специални лепенки, 

които действат върху мястото на поставяне на ваксината, да не къпете детето 

в деня на поставянето на ваксината, да дадете температуропонижаващо средства 

при Т над 38 градуса или една доза от тях като обезболяващо средство.

Обадете се на педиатъра, ако температурата е прекалено висока – 38,3 градуса и 

нагоре, ако детето плаче повече от 3 часа без прекъсване, ако детето е неконтакт-

но или спи дълго и непробудно, ако поведението му е много нетипично.

Алергичната реакция като подуване на устата, лицето, гърлото или обрив по 

кожата също са повод за консултация с лекар. Ако при тези симптоми дишането на 

детето е затруднено, викайте Бърза помощ.

ДА РАЗДЕЛЯМЕ ЛИ ВАКСИНИТЕ?

Всеки организъм различно реагира на ваксинацията. В имунизационния календар на РБ 

заложените 2 ваксини срещу пневмококи (Синфлорикс) и комбинираната 6-валентна 

ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце и хепатит 

Б), започващи да се поставят след 2-месечна възраст, са съвместими и е препоръ-

чително да се поставят заедно. Такава е и препоръката на Министерството на 

здравеопазването. Логиката на това поставяне е, че на първо място ваксините са 

напълно съвместими една с друга и това е клинично проучено и доказано, и на второ 

място – до 6-месечна възраст, когато пасивният имунитет на бебето, придобит 

от майката след раждането, е най-силен, бебето получава основните три приема на 

ваксините. Отлагането на ваксинацията и разделянето на ваксините протака доста 

процеса и той надхвърля многократно 6-е месеца, което носи нови рискове от отла-

гане, тъй като бебетата и децата след тази възраст боледуват по-често. 

Но ако родителите имат някакви притеснения и съмнения за начина на понасяне 

на първия прием на двете ваксини, те могат да бъдат разделени. Съветваме да се 

постави първо едната, след 2 седмици до 1 месец интервал, да се постави втората. 

По този начин ще проследим как ще реагира детето на всяка една от тях и ако няма 

реакция, следващите два приема и на двете ваксини, може да бъде заедно.
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Имунизационен календар

2-ри
месец

16-ти
месец

3-ти
месец 4-ти

месец

13-ти
месец

24 48часа часа
ДЕЦАТА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ 
ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, 
ПОЛИОМИЕЛИТ, ХЕМОФИЛУС 

ИНФЛУЕНЦЕ ТИП Б ИНФЕКЦИИ И 
ПНЕВМОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ, КАКТО 
И СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б, АКО ВАКСИНАТА 

СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б Е В СЪСТАВА НА 
МНОГОКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА

РЕИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ДИФТЕРИЯ, 
ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, ПОЛИОМИ-
ЕЛИТ И ХЕМОФИЛУС ИНФЛУ-

ЕНЦЕ ТИП Б ИНФЕКЦИИ, НО НЕ 
ПО-РАНО ОТ 12 МЕСЕЦА СЛЕД 
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИЯ ПРИЕМ

ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ СЕ 
ИМУНИЗИРАТ С ВАКСИНА СРЕЩУ 
ТУБЕРКУЛОЗА /БЦЖ/ ДО ИЗПИС-
ВАНЕТО ИМ ОТ РОДИЛНИЯ ДОМ

ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ СЕ 
ИМУНИЗИРАТ С ВАКСИНА СРЕЩУ 
ХЕПАТИТ Б ДО ИЗПИСВАНЕТО ИМ 

ОТ РОДИЛНИЯ ДОМ

ДЕЦАТА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ 
ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, 

ПОЛИОМИЕЛИТ, ХЕМОФИЛУС ИН-
ФЛУЕНЦЕ ТИП Б ИНФЕКЦИИ, КАКТО 

И СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б, АКО ВАКСИНАТА 
СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б Е В СЪСТАВА НА 
МНОГОКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА

ДЕЦАТА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ 
ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, 
ПОЛИОМИЕЛИТ, ХЕМОФИЛУС 

ИНФЛУЕНЦЕ ТИП Б ИНФЕКЦИИ И 
ПНЕВМОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ, КАКТО 
И СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б, АКО ВАКСИНАТА 

СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б Е В СЪСТАВА НА 
МНОГОКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА

ДЕЦАТА СЕ ИМУНИЗИРАТ С 
КОМБИНИРАНА ВАКСИНА 

СРЕЩУ МОРБИЛИ, РУБЕОЛА И 
ПАРОТИТ

дата на ваксинация

дата на ваксинация

дата на ваксинация

дата на ваксинация

дата на ваксинация

дата на ваксинация

7-ми
месец

НА ДЕЦАТА БЕЗ БЕЛЕГ ОТ БЦЖ 
ИМУНИЗАЦИЯТА В РОДИЛ-
НИЯ ДОМ СЕ ПОСТАВЯ БЦЖ 

ВАКСИНА СЛЕД ОТРИЦАТЕЛНА 
ТУБЕРКУЛИНОВА ПРОБА

дата на ваксинация

12-ти
месец

РЕИМУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ 
ПНЕВМОКОКИ С КОНЮГИРАНА 
ПНЕВМОКОКОВА ВАКСИНА, НЕ 
ПО-РАНО ОТ 6 МЕСЕЦА СЛЕД 

ТРЕТИЯ ПРИЕМ.

дата на ваксинация дата на ваксинация

ЗА БЕБЕТА ОТ 6-СЕДМИЧНА ДО 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОСТАВЯНЕТО НА ВАКСИНА СРЕЩУ РОТАВИРУСЕН 
ГАСТРОЕНТЕРИТ. ТЯ ИМА ДВА ИЛИ ТРИ ПРИЕМА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, И Е БЕЗПЛАТНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ.



ДНЕС МОЖЕШ ДА ПРЕДПАЗИШ СВОЕТО БЕБЕ ОТ 
РОТАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ЧРЕЗ ВАКСИНАТА 
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Бебето повръща много
Майката на Филип и Ян,

след като преживя постоянното повръщане на Филип до 7-месечна възраст и след стократни консултации с кого 
ли не, но най-вече с педиатъра д-р Д. Кънчева

Новородените имат незряла храносмилателна система и буквално са като 

шишета, които като наклоним леко – изливат течност. Всички бебета повръщат, 

въпросът е кога става дума за рефлукс и кога това е проблем. Защото може и да не 

бъде проблем. Важно е да знаете, че повърнатото винаги изглежда повече, отколко-

то всъщност е. За да се уверите – излейте една лъжица мляко на пода от височина 

метър и половина. Резултатът е впечатляващ.

Най-голямото притеснение на всеки родител е дали бебето яде достатъчно и въоб-

ще след като повърне, остава ли изобщо нещо? Това е важно да бъде установено. Ако 

бебето не плаче, не изглежда гладно, сърдито, пълни пелените и най-важното – надда-

ва на килограми – тогава всичко е наред. Вероятно сте свидетели на това, което 

специалистите наричат „щастлив рефлукс”, който е проблем само за пералнята.

Отшумява с времето и след 3, 4-месечна възраст намалява драстично.

Кога ще спре – след като процесите се регулират. Понякога това става след захран-

ването. Друг път продължава малко повече, но при всички случаи до края на първата 

годинка – преминава.

Когато повръщането продължи след захранването е малко по-неприятно, защо-

то не чистите само пресечено мляко, но в крайна сметка и това ще мине. Кураж!

ЕТО КАКВО ЩЕ НАМЕРИТЕ КАТО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИНЦИП:

Определение: Рефлукс – рефлуксът в този период е физиологично състоя-

ние. По-често се среща при момчетата и при тях протича по-тежко. 

Първите симптоми на рефлукс са по-обилни оригвания, изливане на мляко 

от устата, повръщане. Друг симптом, който се свързва с рефлукса, е така 

наречената задна хрема. Млякото се връща в носоглътката и създава един 

дискомфорт на бебето под формата на хъркане. Това се последва и от еди-

нични покашляния. Начините за справяне с този проблем, когато е по-лека 

форма са:
	Повдигане на дюшека на бебето, така че главата да е в най-високата 

част. Но не слагане на възглавница. А цялостно поставяне на дюшечето 

под ъгъл.
	Редовното оригване също има значение. Докато не се оригне не бива да 

го оставяме да спи.
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Нормалното кърмаческо изпражнение изглежда като горчица с намачкано сирене, или 

бъркани яйца с пресечен белтък. Важното при бебешките изпражнения е да нямат 

рязка промяна в миризмата, консистенцията и цвета. Трите заедно!!!

Ако няма такова нещо, не им се тревожим. Всички тези неща отшумяват постепен-

но със захранването. Нормално е детето да има газове, всички отделяме газове при 

преработването на храната.

Как изглежда акото
Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация

Мога ли да кърмя, когато съм болна
Десислава Пеева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация

Обичайно симптомите на вирусните заболявания се появяват няколко дни след 

като сме били в контакт с носителя. В този смисъл вероятно и бебето Ви е било в 

контакт заедно с Вас. На този етап, единственото което може да го защити от 

заболяване е именно Вашата кърма. Всеки път когато сме болни, организмът ни изра-

ботва антитела и други специфични клетки, които в големи количества преминават 

в кърмата. По този начин бебето получава допълнителна подкрепа. Като се добави 

към това и естественият баланс на чревната микрофлора и естественото разви-

тие на чревната лигавица, благодарение на кърменето до момента, то е възможно 

бебето дори да не се разболее, а ако се разболее, да прекара болестта много по-леко 

и бързо. Вашата кърма в случая може по-скоро да се счита като течна, питателна и 

лечебна храна. Ентеровирусните заболявания също не налагат прекъсване на кърмене-

то. Разбира се, важно е да поддържате максимално добра хигиена на ръцете и около 

бебето. Повишената телесна температура също не разваля кърмата. 
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Как чуват бебетата
Д-р Боряна Иванова, неонатолог МБАЛ „Вита”

Слухът се развива вътреутробно от 16-а гестационна седмица. Доказано е, че към 

24-та гестационна седмица бебетата реагират на гласове и шумове. От първите 

седмици на живота те долавят интонация и преди всичко майчиния глас. Бебетата 

се стряскат от високи звуци и гласове, а се успокояват от монотонни шумове. Зато-

ва белият шум ги успокоява, а внезапните, дори и тихи звуци ги плашат. 

Бебето Ви е свикнало със звуците, които са характерни за дома и семейството Ви. 

С гласовете Ви, с виковете на баткото или каката, с лаят на кучето, ако имате лю-

бимец и т.н. То може да спи непробудно, когато чува тези познати шумове, колкото 

и силни да са те, и да се сепва и стряска от светването на лампата или друго незна-

чително обстоятелство. Това е нормално. Не се стремете да спазвате прекомерна 

тишина, докато малчо спи, защото е важно да свикне да се абстрахира от околния 

шум и той да не нарушава съня му за в бъдеще.
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Зрението при новородените не е така добре развито, както останалите сетива. 

Това се дължи на факта, че ретината все още не различава определени цветове и 

нюанси, поради тази причина новородените могат да отчетат само контрастите 

в цветовете и особено контраста между черно и бяло. Разбира се, в рамките на 

няколко месеца – до около 2-годишна възраст, ретината се адаптира към обстоятел-

ствата и започва да изпълнява пълноценно своите функция.

В началото бебето не вижда ясно и форми на повече от 33 см от него. През втория 

месец, това разстояние се увеличава на 50 см, а през третия достига до 3 метра.

Много е важен правилният подход към визуалната стимулация на детето, още в 

първите дни, тъй като предстои един период свързан с бурно изграждане на нервни 

връзки в целия организъм. При развитието си, бебето получава информация за света, 

чрез петте си сетива – колкото повече информация получава, толкова повече връзки 

се създават между нервните клетки, което благоприятства цялостното развитие 

на мозъка.

Освен черно-белите образи, бебетата имат предпочитания към кръглите форми и 

към лицата на хората, като дори се смята, че очите предизвикват особен интерес 

тъкмо заради контраста, създаван между зеницата и склерата (бялото на окото).

Още през 60-те години на 20-и век се доказва полезността от стимулиране на зре-

нието на новородените и бебетата с контрастни илюстрации, след това науката 

продължава да доразвива теорията и сега се знае за положителния ефект както при 

бебетата, така и при малките деца до 2-2,5-годишна възраст, където черно-белите 

илюстрации подпомагат и развитието на въображението.

как виждат бебетата
Майката на Филип, 

след среща и прекрасен разговор с авторката на детски контрастни книжки и изследовател  

на ранното детско развитие Весела Крисел



3 месец

снимка

ръст
Размер на 

главичката
Обиколка на 
гърдичкитетегло
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отпечатък краче
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Какво ново при мен...
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 Броят на изхож-

данията зависи 

от възрастта на 

бебето и начина 

на хранене.

Колко често се изхождат бебетата

	По-често имат запек кърмачетата на адаптирана формула.

	Ако бебето има запек една от причините може да е недостатъчно кърма. Затова 

може да се направи пробно кърмене или да се потърси консултация с педиатър, 

който да оцени дали бебето се храни достатъчно.

	Важно е да се установи има ли и други симптоми като повръщане, подуване на 

коремчето, твърди изпражнения, наличие на кръв и/или слуз, за да се отхвърли 

по-сериозна причина за запека.

	При естествено хранените бебета запекът маже да се повлияе като в менюто на 

майката се включат разхлабващи храни.

	При захранване на бебетата с немлечни храни и твърди храни също може да се 

появи запек. Той се повлиява като в менюто се включат (в подходяща форма) 

круши, сливи, тиква, спанак, пълнозърнени каши и др.

	При необходимост може се използват пребиотици и пробиотици.

	Може да се приложи масаж на коремчето с длан по посока на часовниковата 

стрелка.

	Добро въздействие върху перисталтиката, а и не само, има редовното слагане на 

бебето по корем, както и упражнения – например „каране на колело”.

д-р Мария Русинова, диетолог

КОЛКО ЧЕСТО Е НОРМАЛНО?

 Новородените 

обикновено се 

изхождат поч-
ти след всяко 
хранене.

 След края на първия месец е 

нормално това да става от 

няколко пъти на ден до вед-

нъж дневно, а в някои случаи и 

веднъж на няколко дни.

 Кърмените бебета може да се изхождат през по-голям интервал от време, тъй 

като всички съставки на кърмата са в оптимално съотношение, майчиното мля-

ко съдържа пребиотици и се усвоява по-пълноценно и в по-голяма степен. В този 

смисъл отпадъкът е по-малко в началото.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
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Да забелвам или не
това е въпросът

Майките на момичета може да си мислят, че им е много трудно по ред причини 

(например, когато трябва да взимат стерилна урина), но да се грижиш за орган, който 

нямаш, е доста тежка задача. И да, въпросът е истинска дилема и няма еднозначен от-

говор. В миналото не е имало подобни казуси, тъй като бебетата и малките деца не са 

използвали еднократни пелени толкова дълго време и реално пенисът им е бил доста в 

съприкосновение с околната среда и така по естествен начин се е случвало въпросното 

забелване, обикновено от самото дете. За да се изкаже компетентно по въпроса и да 

даде всички възможни алтернативи, попитахме един от нашите специалисти – уролози. 

ЕТО КАКВО КАЗА ТОЙ:

Вродената фимоза, с която се раждат над 95% от момчетата, е физиологично 

състояние. Представлява срастване между вътрешния лист на кожата гънка (препуциум) и 

главичката на половия член. То се различава от истинската фимоза, при която лечението е 

хирургично. Необходима е консултация със специалист за различаване на двете състояния.

Има различни подходи при вродената фимоза, като всеки от тях има своите 
предимства и недостатъци.
При изчаквателния подход (когато нищо не забелвате и не правите) се оставя 

отделянето на препуциума от главичката да става по естествен начин. Основен 

недостатък е рискът от поява на възпаление (баланопостит). Ако се стигне до там е 

необходимо да се направи по спешност т.нар. дилатация (отделяне) и освобождаване 

на главичката на пениса от препуциума, за да се справим с инфекцията. При чести ба-

ланопостити съществува риск от получаване на истинска фимоза. Ако спонтанното 

отделяне не се случи до началото на пубертета е необходима преоценка на подхода.

Дилатацията (т.нар. забелване) на препуциума като подход, трябва да се извърши 

към края на първата година. Това позволява изграждане и поддържане на хигиенни 

навици от ранна възраст. Тъй като методът е по-травматичен, извършването му 

в по-късна възраст оставя трайни негативни спомени в детето. Съществува малък 

риск и от развитие на истинска фимоза и след тази процедура.

Използването на локални кортикостероиди също съществува като възможност. 

Лечението продължава между 4-6 седмици. Основният недостатък от този подход е 

свързан с резорбцията на кортикостероида и риска от промяна на нивата на корти-

зола в организма.

Поради липсата на идеален подход, съществуват противоречия по въпроса. Най-ва-

жното е родителите да бъдат информирани за различните възможности и заедно с 

консултанта да вземат правилното решение.

д-р Даниел Гайдаров, уролог
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Докога се стерилизира

Стерилизацията е задължителна за всички вещи, които може, през 
целия първи месец, независимо как се храни бебето. Водата също 

се преварява. След първия месец може да се спре с преваряването на 

водата и да се използва бутилирана бебешка вода. Стерилизацията е 

и въпрос на индивидуална хигиена. Затова понякога колеги препоръч-

ват малко по-дълго или съответно малко по-кратко, в зависимост 

от конкретните си наблюдения върху семействата. При всички слу-

чаи до 6-ия месец се преустановява стерилизирането на съдовете, с 

изключение на еднократна стерилизация на новите шишета, прибори 

или купички, веднага след като ги купите и преди употреба. Уместно 

е да се стерилизира само ако нещо падне навън, на улица или другаде. 

Реално след 6 месеца не е необходимо, тъй като започва пълзенето и 

пъхането в устата на всичко, до което има достъп.

Д-р Диана Димова, общопрактикуващ лекар с педиатричен профил



4 месец

снимка

ръст
Размер на 

главичката
Обиколка на 
гърдичкитетегло

46



отпечатък ръчичкА

47

Какво ново при мен...



48

Вродени рефлекси 
на новороденото

Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация

Още по време на вътрематочното развитие Вашето бебе има активни орални 

рефлекси. То често поглъща околоплодна течност, като това подобрява сетивния му 

опит и е част от развитието на познавателните му способности.

Основните орални рефлекси, които можете и сами да откриете са следните:

• Рефлекс на търсене: При допир или поглаждане бузата на новороденото, то из-

връща главичка. Миризмата на майката и допирът на зърното до горната устна 

водят до отваряне на устата и задвижване на езика.

• Рефлекс на повръщане: Това е защитен рефлекс, обратен на рефлекса на гълтане и 

се задейства, когато вкусовите рецептори са открили вещество, твърде различ-

но от кърмата като вкус, консистенция или температура.

• Автоматично обръщане на езика: стимулирането на ръба на езика предизвик-

ва движение в посока на стимула. При сукане езикът работи симетрично, но този 

рефлекс показва съществуването на по-сложна програма, която ще се използва за 

дъвчене.

• Рефлекс на захапване: позволява на новороденото да упражнява натиск върху 

зърното или биберона, за да се извлича млякото.

• Рефлекс на засмукване: езикът се подлага и прилепва към формата на зърното 

или биберона, за да се постигне вакуум. По време на изсмукване, рефлексът на 

преглъщане се потиска, за да може бебето да диша. Рефлексът на засмукване се 

подобрява и засилва във времето, но рефлексът на преглъщане не се променя.

• Рефлекс на кашляне: Продължава през целия живот, което е нормално, тъй като е 

от съществено значение за защитата на дихателните пътища от задушаване.
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Симптоми на зъбоникнене
Откъс от презентацията „Бебето през първата година” на д-р Марияна Свещникова

КАК ДА ПОМОГНЕТЕ?

	Прилагане на натиск
	Разтриване или масажиране на венците
	Дъвчене на играчки за поникване на зъби или 

бисквити
	Използване на студени средства
	Някои от играчките за поникване на зъбки мо-

гат да бъдат поставени в хладилника, преди 

да бъдат дадени на бебето
	Изстудени храни (например сладолед, плодови 

пюрета)
	Разтрийте венците на бебето с намокрена 

кърпа, престояла в хладилника за известно време

Увеличено 

отделяне на 

слюнка/лигавене

Болка 

в ушите

Спадане на общия 

имунитет – хрема, 

кашлица

Нарушен 

сън

Венците на бебето 

са подути, зачервени, 

чувствителни и 

болезнени

Бузите на бебето 

могат да бъдат 

горещи и зачервени

Лек обрив около устата, 

дължащ се на прекомерното 

отделяне на слюнка

Детето е раздразнително 

(плачливо, неспокойно, 

избухливо)

Стомашно-чревни 

симптоми 

(напр. диария)

Леко увеличение 

на телесната 

температура до 

около 37.5°С

Бебето хапе или 

дъвче твърди 

предмети

ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

СРЕДСТВА



местни обезболяващи 
гелове


обезболяващи и проти-
вотемпературни 

средства през устата


хомеопатични лекарства
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Всички майки реагират притеснено, когато наближи времето за захранване на дете-

то. Което е напълно естествено. Но нещата изглеждат сложни само на пръв поглед. 

Основното за успеха Ви е да знаете, че в началото само предлагате новите вкусове за 

опитване – т.е. ЗАхранвате, а не гоните количества, което се случва, ако искате да 

НАхраните детето. Според СЗО въвеждането на твърди храни в менюто на бебето е 

добре да се случи при навършени 6 месеца. Все пак мъникът трябва да е изпълнил някои 

условия в развитието си, за да бъде захранен:

	Да може да държи главата си стабилно;

	Да е удвоило теглото си от раждането (това не е 

задължително)

	Да може да придвижва предмети с ръка до уста-

та си;

	Да е изчезнал рефлексът на избутване;

	Да може да седи поне няколко минути стабилно 

(подпрян с възглавници или на столче);

	Да проявява интерес към Вашето хранене –  

гледа и примлясква, докато Вие ядете.

Признаци на готовност 
за захранване

Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация

Недоносените деца се 

захранват при проявени 

изброените признаци и 

при навършени 6 месеца 

приравнена възраст (т.е. 

считано от датата на 

термина, а не от дата-

та на раждането).
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А ето как се развиват уменията 
за дъвчене на детето

Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация

0-2 м
координирани способности за сукане-гълтане-дишане; движи езика на-

пред – назад.

2-4 м краищата на устните стават активни в сукането, мляска с устни

4-6 м

волево сучене, интерес и избирателност към храната. Захапва и мляска 

с устни. Уменията, от които зависи въвеждането на твърди храни, при 

повечето деца не са развити преди 6-ия месец. След това, със съзрява-

нето на централната нервна система, хранителните актове започват 

да стават волеви. Преглъщането започва да се контролира предимно 

от мускулите на езика, а впоследствие и с мускулите на долната челюст.

6-8 м
мляскането продължава; детето заявява готовност за хранене с пръ-

сти и поднасяне на парчета храна към устата си.

8-10 м

детето започва да премества храна встрани от центъра на устата 

си. Волево захапва храни и предмети и се опитва да затвори устни 

около ръба на чаша. Демонстрира готовност за въвеждане на течности 

от чаша. Може да се окуражава да се храни с лъжица само.

10-12 м
поднася лъжицата до устата, започва да повдига чашата и да я задържа; 

започват ротационни дъвкателни движения.

Става ясно, че бебето е напълно способно да се храни самостоятелно, след като 

навърши 6 месеца. Разбира се, има храни, които се предлагат с лъжица, като кашите, 

които Ви съветвам да приготвяте у дома. Не пречи да изкиснете от предната 

вечер две супени лъжици елда и да я сварите на сутринта. Плодовете, които може 

да прибавите към всяка каша, е добре да са леко термично обработени поне докато 

детето не навърши 8 месеца. Принципно не Ви съветвам да въвеждате плодове пре-

ди тази възраст, защото са сладки, децата ги харесват и отказват другите по-кон-

систентни и различни на вкус храни. Ето една примерна схема – такава, каквато 

може да срещнете навсякъде. Но е добре да знаете, че това са само ориентировъчни 

храни и количества. Най-важното си остава детето. Именно за това педагогическо-

то захранване, при което се дават „микродози” (количеството, което можете да 

хванете между палеца и показалеца си) и захранването, водено от бебето, при което 

се дават парчета с размер, удобен за хващане от бебето, за да се храни само, са 

по-добрият избор за захранване.
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Пълна кръвна картина
Ехография на коремни органи

55
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В началото твърдата храна се предлага на обяд. Това е времето, когато бебето 

е най-спокойно, а ако се появи реакция, може да бъде заведено на лекар в работно 

време. Реакциите от храна обикновено се проявяват като обрив (подобен на опаре-

но от коприва), засушаване в областта на устата, свивките на лактите и колената 

(тип атопичен дерматит), повръщане на кръв или кръв в изпражненията, като в 

този случай кръвта не е ярка, а под формата на кафеникави жилки или топченца. 

ВАЖНО – когато детето яде банани е възможно в изпражненията му да има кафени-

кави жилки – това не е кръв!

Нова храна се въвежда на 3 дни при здраво дете и на 4-5 дни, когато детето е проя-

вило признаци на алергия. 

Принципно е редно първо да дадете на детето да хапне малко мляко, а след това 

да яде твърда храна. Впоследствие, когато количеството нарасне, може да се дава 

първо твърдата храна, приготвена с малко АМ, и после детето да си допие АМ, или 

цяла порция твърда храна, приготвена с АМ.

Примерна схема на захранване
Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация

Захранването е запознаване на детето с нови храни. Докато стигнат 

количество за НАхранване, ще мине време. Много важно е детето да бъде 

поставено на масата с родителите. Не да бъде хранено отделно, а да му се 

създаде усещане за съпричастност, да бъде част от целия социален процес 

на хранетето. Дори да си приготвила купичка с храна, остави в чиния и пред 

него и му позволи да се запознае с храната – да я пипа, лапа, плюе, маже и 

всичко, което поиска. Това НЕ създава вредни навици. Това дава свобода на 

детето да знае какво се случва, защото за него захранването е все едно на 

теб да ти вържат очите и да те карат да си отваряш устата, за да ти 

пъхат лъжици нещо. Детето не знае какво всъщност е това нещо и няма и 

идея, че може да е вкусно. В началото най-вероятно ще плюе всичко, но не 

защото не му харесва, а защото не знае какво да прави с храната. Изчакай. 

Трябва да мине поне седмица, за да му стане ясно, че е вкусно и безопасно за 

преглъщане. Не пълни лъжици в началото. Давай само на върха на лъжицата. 

По малко храна, за да я опита.

С въвеждането на твърда храна, трябва да се дава и вода. Поне по 5-6 

лъжички след хранене. Не я давай с шише – няма смисъл. Контролирането на 

преглъщането също е много важна част от психо-моторното развитие на 

детето. Затова предлагай вода с лъжица или чашка (обикновена чаша, а не с 

накрайник и неразливаща).

Правило №1
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На 6-месечна възраст дъвкателния апарат на децата е достатъчно добре развит, 

за да могат да дъвчат (дори да нямат зъби). Поради тази причина е редно храната 

да не се дава гладко пасирана, а само намачкана. Пасират се само твърдите зеленчу-

ци (червено цвекло, броколи, карфиол, спанак). Зърнените храни и меките зеленчуци 

(картофи, тиквички, тиква, моркови) могат само да бъдат намачкани.

До 8-ия месец всички продукти (включително и плодовете), които се предлагат 

на детето, трябва да бъдат термично обработени! Само бананът и авокадото се 

дават сурови!

Първи храни – най-добре е да се започне с домашноприготвена зърнена каша от:

просо (белено), елда, киноа, амарант, (впоследствие ориз и царевица). Зърнените про-

дукти се накисват предварително във вода (от вечерта) и на сутринта се сваряват. 

Водата се оцежда, пасират се (при нужда, но не е желателно) и се дават на детето. 

Започва се с 1-3 лъжички и количеството постепенно се увеличава, като идеята е де-

тето да опита новите вкусове, а не да се нахрани. В стандартния случай обедното 

хранене се замества за 14 дни, но всъщност е важно как се чувства бебето и дали то 

ще приеме с охота различната храна.

Впоследствие се прибавят различни зеленчуци – тиквичка, карфиол, броколи, чесън, 

лук, червено цвекло, картоф, магданоз, копър, спанак, пащърнак, тиква, авокадо, чушка 

(зелена), зелен боб и най-накрая морков!!! МОРКОВИТЕ са алергизиращи! Особено за 

деца, които са проявили алергия към белтъка на кравето мляко.

7-и месец – зърнените храни се изместват за следобед, като към тях се добавят 

плодове (домашна плодова каша). Подходящи първи плодове – сливи, круши, череши, 

грозде (дава се белено и без семки), банан, тиква, ЯБЪЛКИ се дават последно! Алергизи-

рат, ако не са домашни!

Към зеленчуковия обяд може да се добавят няколко капки зехтин.

8-и месец – въвеждат се глутен и белтъци.

Може да се въведе закуска – ръжени, овесени или пшеничени ядки (съдържат глутен).

Глутенът се въвежда най-лесно с хляб. Ако се прави попара на бебето, то нека тя 

да е от домашно направен сухар, а не от купен. В купения има маргарин и прекалено 

много Е-та.

Като въведеш глутен, можеш да даваш макаронени изделия.

Децата, които са алергични към белтъка на кравето мляко, проявяват алергия и към 

масло, млечни и телешко месо. Затова внимавай с тези храни. 

Сиренето, което се дава на бебето трябва да бъде предварително изкиснато. Аз 

предпочитам да се започне с овча извара.

Месо – най-подходящи за начало са заешкото, пуешкото и пилешкото. Ако има от 

къде да вземеш домашно пиле е много по-добър вариант от купеното, защото в 

отглежданите с хормони пилета има много женски такива и оказват влияние върху 

половото съзряване.

Най-лесно се приготвя като вземеш парче месо (каквото си избрала), сложиш да 

се вари, като заври – махаш първата вода, слагаш наново, отпенваш и след това 
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добавяш главичка лук, малко целина (наистина малко за аромат), вариш до готовност 

на месото, обезкостяваш и пасираш. Така получената кашичка разсипваш във форми 

за лед и прибираш във фризера. После като приготвяш зеленчуковото пюре само 

добавяш две-три кубчета месо и си готова :)

Бобови – най-удобно е да се започне с червена леща (тя е белена и по-скоро оранжева), 

след това грах и белен бял боб.

9-и месец
Въвежда се риба. Нека бъде печена, а не варена. Старай се да готвиш вкусно на дете-

то. Подходящи риби – сьомга, пастърва, скумрия, лаврак, ципура.

10-и месец
Въвежда се киселото мляко. АМ може да се кваси. Предлагам първото кисело мляко за 

детето да е направено от адаптираното мляко, което то пие. 

11-и месец 

Време за въвеждане на супа. До преди това, ако даваш супа, тя трябва да е хомоге-

низирана и с хляб. Преди 11-ия месец на детето му е трудно да разграничи прекалено 

течната част на супата от твърдите парченца. И е лесно да се задави. След 11-ия 

месец моториката в устата е достатъчно развита, за да може да преглътне течна-

та част и да сдъвче парченцата.
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5-6 месеца

каша – зърнена, безглутенова (ориз, елда, просо)/зеленчуково 

пюре (картоф, тиква, тиквички, карфиол, пащърнак) 

Кашата или пюрето се приготвят с кърма или формула до 

желаната консистенция. Предлага се по 1-2 чаени лъжички за 

запознаване с вкуса.

6-8 месеца

безглутенови каши/ зеленчукови пюрета (броколи, авокадо, 

спанак, чушка, морков)/ термично обработени плодове (банан, 

круша, грозде, слива, ябълка) 

Консистенцията се сгъстява. Може броят на храненията да се 

увеличи до 2-3. Плодовете се въвеждат постепенно и от една 

ч.л. количеството се увеличава до ¼ или ½ чаша. Същото важи 

и за зеленчуците. 

Въвежда се само по една нова храна, като интервалите би след-

вало да са 3 дни за деца без проблеми и 5-7 дни за деца, проявили 

алергии.

8-10 месеца

каши – прибавят се и глутеновите/ намачкани плодове и зелен-

чуци/ парченца хляб, добре сварени макарони за ядене с пръсти, 

твърди бисквити/ сок – нецитрусов/ жълтък, месо/ сирене, 

масло; меки бобови 

Около ¼ чаша млечен продукт; ¼ до ½ чаша плод; ¼ до ½ чаша 

зеленчук; същото количество зърнена каша; месо – 1/8 чаша 

Храните за ядене с пръсти да се предлагат самостоятелно.

10-12 месеца

зърнени каши/ млечни – кисело мляко, извара, сирене, масло/ 

нарязани плодове/ зеленчуци – сурови или сварени/ месо, жълтък, 

бобови/ плодов сок 

Количествата са същите като за 8-10 месеца. 

На детето се предлага лъжица, за да се храни самостоятелно.

Да обобщим
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Много често по майчинските групи и форуми сме виждали лабораторни изследва-

ния с молба за интерпретация. В стремежа си бързо да получат информация, често 

родителите биват заблуждавани за диагнозата и състоянието на детето си. 

На практика е невъзможно да се направи точен анализ на лабораторните показатели 

в детска възраст, ако предварително не се знаят възрастта на детето, клиничното 

му състояние, условията, при които са взимани съответните изследвания, миналите 

заболявания на детето и още редица подробности. Като дали детето е приемало 

храна или течности, каква активност е имало и дали не е повръщало непосредстве-

но преди даването на пробата. Понякога стойностите са около нормата и макар 

да не са в нея, това не е притеснително. Друг път резултатите показват скок или 

спад в някои показатели, но това за нас лекарите са добри сигнали, които говорят, 

че организмът реагира и се бори срещу инфекцията или заболяването, за което се 

пускат изследвания. 

За да са информативни ПКК, СУЕ и CRP е добре де спазваме някои прости правила.

• Да изчакаме поне 12 ч. (най-добре 24 ч.) след появата на първите симптоми, 

преди да направим изследванията.

• По възможност да са минали поне 2-3 часа от последното хранене.

• Детето може да пие вода, но не и подсладени течности преди изследването.

Когато резултатите вече са готови…
Трябва задължително да се потърси мнението на специалиста, познаващ състояние-

то на детето и назначил изследванията. 

Най-често провежданите изследвания са пълна кръвна картина (ПКК), скорост на 
утаяване на еритроцитите (СУЕ) и С-реактивен протеин (CRP)
• ПКК – е група от показатели, даващи информация за кръвта, а от там – и за със-

тоянието на организма. Изследването на ПКК се използва както за профилактика, 

така и за диагностициране заболявания в детска възраст. Променя се при различни 

заболявания – анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания, забо-

лявания на кръвта и др. ПКК може да се влияе от различни фактори – възраст на 

детето, хранене, количество приети течности, повръщане или други състояния, 

а има и известни колебания на стойностите в зависимост от часа на взимане на 

изследването. Препоръчва се ПКК да се взима сутрин на гладно. Често това е не-

възможно в условия на спешност или в кърмаческа и ранна детска възраст. В тази 

възраст обикновено децата се будят много рано и са доста неспокойни ако не са 

закусили. За кърмачетата и малките деца е удобно да изследвате ПКК около 3 часа 

след закуска, непосредствено преди следващото хранене. 

Лабораторните изследвания 
на детето

д-р Таня Андреева, педиатър и детски ревматолог 
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Вижте накратко най-важните показатели на ПКК и техните референтни стойности 

по възрасти. (Всяка лаборатория има свои референтни стойности, които могат да 

варират спрямо посочените. Някои лаборатории посочват референтните стой-

ности за възрастни, които не съответстват на съответната детска възраст, 

което често заблуждава родителите.)

• Хемоглобин (Hb) – е желязосъдържащ протеин в еритроцитите. Хемоглобинът 

пренася кислород от белите дробове към тъканите. Стойностите му зависят 

от пола, възрастта, надморската височина и други фактори. Понижаване на 

хемоглобина се наблюдава при различни анемии, вирусни и хронични възпалителни 

процеси. Най-честата в детска възраст е желязодефицитнатта анемия. При 

новородените границите са между 154 и 240. От 1 до 3 месеца те са 92 до 150, до 

6 месеца – 101 до 129, до 12 месеца – 107 до 131, до 3 години – 108 до 128, до 6 години 

– 111 до 143, от 6 до 14 години стойностите са между 118 и 150. След 4 години за 

момчета границите са между 140 и 180, а за момичета от 120 до 169.

• Хематокрит (HCT) – е отношението между обема на всички кръвни клетки и 

общия обем на кръвта. При анемия хематокритът намалява. При състояния на 

дехидтарация се повишава. За първия месец стойностите са между 0.5 и 0.62, до 

3 месеца – от 0.30 до 0.44, до 12 месеца от 0.35 до 0.43, до 6 години – между 0.31 и 

0.43, до 14 години – от 0.33 до 0.45. След това за момчета границите са от 0.42 

до 0.5, а за момичета – от 0.36 до 0.45

• Среден еритроцитен обем (MCV), чрез който се получава информация за разме-

ра на червените кръвни клетки. Това е един от показателите за установяване на 

анемия. През първия месец референтните стойности са до 128, до 3 месеца – между 

81 и 121, до 6 месеца – от 73 до 109, от 6 месеца до 3 години – от 73 до 101, до 6 години 

– от 72 до 88, до 14 години – от 69 до 93, а след 14 години границите са между 80 и 96.

• Тромбоцити (PLT) са компоненти на кръвта, чиято функция (заедно с фактори-

те на кръвосъсирването) е да се спре кървенето при наранявания. Намален брой 

има при инфекции, някои редки придобити или вродени заболявания. В неонатал-

ния период са важен показател за инфекция. При брой на тромбоцитите под 

50х109/L обикновено настъпват спонтанни кръвоизливи. При увеличен брой на 

тромбоцитите (тромбоцитоза) възниква риск от тромботични усложнения.

Референтнтите стойности под 1 год. са между 355-665, от 1 до 5 год. – между 286 

– 509, от 6 до 15 год. между 247-436

• Левкоцити (WBC) – клетки на имунната система, които защитават организма 

от инфекциозни и други външни антигени, както и срещу променени собстве-

ни такива. Общият брой на левкоцитите се влияе от храненето, емоциите, 

физическото напрежение, има и денонощни колебания. Повишение на левкоцити-

те се срещат основно при бактериални инфекциозни, гнойни процеси, токсични 

въздействия и др. Намаление на левкоцитите се наблюдава най-често при вирусни 

инфекции, някой автоимунни състояния и др. редки заболявания. Левкоцитите са 
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сбор от общо пет вида бели кръвни клетки – неутрофилните левкоцити (неу-
трофили), лимфоцитите, еозинофилните левкоцити (еозинофили), базофилните 

левкоцити (базофили) и моноцитите. 

 В зависимост от вида си левкоцитите имат различни функции, от които основна 

е защитата на организма. Неутрофилните левкоцити най-общо отговарят за 

способността на организма за справяне с бактериалните инфекции, а лимфоцити-

те имат отношение към защитата от вирусни причинители. Еозинофилите реа-

гират при паразитни заболявания и различни алергии. В ежедневната педиатрична 

практика съотношението им е от съществено значени за разграничаване на бак-

териална от вирусна инфекция. Съотношението на показателите в диференциал-

ното броене на левкоцитите много зависи от възрастта на детето, храненето 

преди взимане на пробата, предшестващо повръщане и редица други състояния и 

ако тези фактори не бъдат съобразени интерпретацията ще бъде неточна. Лев-

коцити (WBC) Деца: 1 ден 9.4 – 34,1; между 1 и 2 седмици – 5 – 21; Между 1 месец и 2 

години – 6-17.5 15г – 3.5-10.5. Лимфоцити (LYM) между 0-7 дни – 25,0-40,0 ; между 

7 дни – 4 години – 50,0-70,0; от 4 години постепенно намаляват до референтни-

те граници за възрастни – 20,0 – 48,0. Неутрофилни гранулоцити(Neu) между 

0-7 дни – 32,0-62,0; между 7 дни – 4 години – 20,0 – 45,0 ; над 4 години постепенно 

се увеличават с възрастта до референтните граници за възрастни – 40,0-70,0. 

Еозинофилни гранулоцити (Ео) между 0-6 години 0,0-5,0; след 6 години – 0,0-6,5. 

Моноцити (Mо) – между 1-2 мес. 3-14; след 3 мес. 2-11. Базофили (Baso) между 0-4 

години – 0,0-1,0;  след 4 години – 0,0-2,0.

• СУЕ представлява скоростта на утаяване на еритроцитите за определено време 

(1 час) и е важен показател за отдиференциране не бактериална от вирусна инфек-

ция. Ускореното СУЕ се наблюдава при инфекции – остри и хронични, септични 

и гнойни процеси, ревматологични заболявания, хронични болести на бъбреците, 

анемия и др. Забавеното СУЕ се свързва с увеличени мастни киселини, прием на 

някои лекарства. СУЕ е бавен показател – покачва се и спада бавно. Започва да 

се покачва между 24 и 48 ч. от началото на инфекцията. Т.е. ако детето ни е 

повишило температура вечерта и направим изследваня на СУЕ сутринта то ще 

бъде в норма, дори и да се касае за бактериална инфекция. И обратното детето 

вече се подбрява клинично, но СУЕ остава високо. СУЕ (метод Панченков) – от 

новородено до 2 м – 4-10; над 1 год. до 14. 

• C-реактивният протеин (CRP) – Острофазов белтък, показател за възпаление. 

Нивото му се покачва след шестия час от началото на възпалението и достига 

своя максимум до 48мия час. CRP е много по-чувствителен и по-бърз показател, 

най-често за отдиференциране на вирусна от бактериална инфекция. Той обаче 

се повишава и при заболявания, свързани с деструкция на тъканите – колагенози, 

неоплазми, постоперативни усложнения. Особено важно предимство на CRP е 

бързата промяна в стойностите му в резултат на лечението – по правило в рам-

ките на 12–24 часа. C-реактивният протеин (CRP ) – Референтните стойности 

са до 5 мг/л. 
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Анемията при бебетата 
Христина Янева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация

Анемията е сериозно състояние при бебетата, затова често има притеснения 

дали при изключителното кърмене през първите 6 месеца детето получава необ-

ходимото количество желязо. На първо място е много важно да се знае, че кърмата 

не е основният източник на желязо за бебето. Около 90 % от необходимото желязо 

бебетата взимат от собствените си железни запаси, натрупвани през последни-

те седмици на бременността. Затова е изключително важно бременната жена да 

има добро хранене и добри нива на хемоглобина и желязото, като при нужда те се 

коригират с добавки. Това е и причината недоносените бебета като правило да 

страдат от анемия и да имат нужда от добавки желязо – те не са имали време да 

натрупат запаси и това не може да се компенсира с кърмата. Едва 10 % от ежеднев-

но необходимото количество идва от кърмата. Самата кърма изглежда „бедна” на 

желязо, когато съдържанието й се сравни с това на млеката за кърмачета. Желязото 

в кърмата е лесно за използване от тялото на бебето и около 70-80 % от него се 

усвоява – докато това във формулите е слабо усвоимо, едва около 10 % от него става 

достъпно за организма на бебето, затова се слага по-голямо количество. Пробле-

мът е, че останалото неусвоено желязо е твърде апетитно и насърчава растежа на 

редица бактерии в червата на бебето, напр. Е.коли – и това е една от причините за 

разликите в чревната флора при децата, които получават АМ. 

Щастието е в основата на възпитанието

Алисън Шейфър, откъс от книгата „Не, това не са глезотии”, изд. „Колибри”

Веселието е онова, което сплотява семейството. Когато семействата 

са радостни заедно, те са сплотени, свързват се в група. Нещо като 

тимбилдинг. Когато групата е сплотена, отделните й членове се грижат 

много повече за целостта й, отколкото за личните си интереси, а това е 

изключително важно, за да провокираме интереса и сътрудничеството на 

децата. Така че, ако просто увеличите времето за забавления, ще видите 

незабавни промени у децата си.



7 месец

снимка

ръст
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Първата ми храна беше...
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Децата са изключително чувствителни, затова техният сън зависи от много 

фактори, а не само от това как е организирано самото спане. Психологическото 

състояние на майката, отношенията в семейството, сложни житейски ситуации и 

много други неща могат да оказват влияние върху психиката на детето и съответ-

но върху неговия сън. Темпераментът на детето също има много голямо значение и 

при някои темпераменти има много по-голяма вероятност да има смущения в съня, 

особено в кризисни моменти – при растежни скокове, никнене на зъби или регресии 

в съня. Въпреки това сънят на всички деца може да бъде подобрен, независимо от 

гореизброените неща. 

РЕЖИМ И ПОЛЕЗНИ НАВИЦИ ЗА ЗДРАВ СЪН
За истински режим по часовник обикновено говорим след 8-ия месец, когато детето 

минава на две дремки. Тогава можем да създадем относително твърд режим, който 

ще помага на детето да спи по-добре. До 8-ия месец много повече следваме бебето 

и затова говорим за дневен ритъм, който е съобразен с нуждите на бебето. От 

първите дни след раждането бебето се сблъсква с огромно количество стимули – 

слухови, зрителни, тактилни, температурни – и има нужда от достатъчно сън, за да 

ги обработва. 

Затова най-важното нещо, което е необходимо да спазваме през първата година, за 

да осигурим бързо и лесно заспиване на бебето, както и дълбок, и спокоен сън, е това, 

което наричаме време на бодърстване. Времето на бодърстване е интервалът от 

време от момента, в който бебето се събужда до пълното заспиване за следваща-

та дрямка или нощния сън вечер. В първите два месеца времето на бодърстване е 

много кратко и на практика бебето не може да будува повече от 1 час, без да се пре-

възбужда. Защо се случва така? Нервната система на бебето е незряла и процесите 

на възбуда значително преобладават над тези на забавяне до тригодишна възраст.

Ако бебето будува повече, отколкото може да понесе неговата нервна система, то 

много бързо се превъзбужда и започва да отделя повече стресови хормони – кортизол 

и адреналин – за да остане будно. В първите месеци това води до плач, трудно и дъл-

го заспиване, по-кратки дремки, заспиване и събуждане с плач, както и до необходи-

мост да му се помогне допълнително да се унесе – с люшкане, разнасяне и по всякакви 

други начини. След 10-ия месец надминаването на интервала на будност често води 

до „весело” превъзбудено състояние, в което изглежда сякаш изобщо не му се спи и 

често подвежда родителите.

От какво зависи как ще спи 
моето дете и дали ще мога 

и аз да се наспивам
Елена Чапалова, консултант по детски сън
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Елена Чапалова, консултант по детски сън

До третия месец основната задача е да избягваме всякаква превъзбуда и преумора 

и не е толкова важно как точно приспиваме бебето, защото то още няма капаци-

тет да направи силни асоциации. След третия-четвъртия месец бебето започва да 

свиква с определен начин на приспиване и точно тогава се формират силни асоциа-

ции. Нашият сън се състои от цикли, които при възрастни са около 1.30, а при деца 

до двегодишна възраст са около 40 минути. След всеки цикъл ние имаме кратко 

събуждане, което не помним, когато спим добре. Еволюционно, за да спим дълбоко и 

да можем да се унасяме без проблем между циклите, е важно условията, при които 

ще се събудим между циклите през нощта да бъдат същите както тези, при които 

сме заспали. Давам винаги един абсурден пример – ако заспите във Вашето легло и се 

събудите посред нощ в хола на земята, няма как да продължите да спите. Често и 

бебетата се чувстват по този начин, когато заспят на ръце, на гърда, с люшкане на 

гимнастическа топка, в слинг, раница, а после се събуждат в креватчето. Често това 

води до накъсан нощен сън и по-кратки дневни дремки и необходимост всеки път да 

бъдат полюшкани или да сучат, въпреки че не са гладни. Затова е важно от самото 

начало да има поне няколко начина, по които приспивате бебето, ако се налага да му 

помагате. За да не се стигне до много силни асоциации, които накъсват значително 

нощния сън, старайте се да намалявате помощта, която давате, към края, когато 

бебето вече се унася (намаляваме люшкането в последните минути, учим бебето да 

не се унася окончателно на гърда и т.н.)

За една част от децата намаляването на силата на асоциациите води до значител-

но подобрение на съня, а за друга част – има нужда да бъдат научени да заспиват 

самостоятелно, за да подобрят нощния сън.

Начин на заспиване
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От възрастта. Колкото по-малко е бебето, толкова по-близки са неговите интер-

вали на будност към нормите. С времето са възможни повече индивидуални разлики.

От продължителността на предишната дрямка/качеството на нощния сън. Ако 

нощният сън е много накъсан или бебето спи само кратки дремки, то почти никога 

не успява да будува толкова, колкото е нормално за възрастта му.

От емоционалното и физическото натоварване. Ако имате шумни гости или сте 

на детска площадка, или в голям мол, бебето получава много по-висока стимулация и 

има нужда от малко по-кратки интервали на будност.

Много е важно да разберем, че на бебето вече му се спи. Ако бебето вече хленчи, 

плаче и пищи, това със сигурност означава, че сме изпуснали момента. Преди всичко 

това бебето обикновено става малко по-бавно, отнесено, губи интерес и се прозява. 

Наричаме този момент „прозорче” към съня и колкото по-малко е бебето, толкова 

по-кратък е този интервал. Ако приспиването често е съпроводено от сълзи и 

неспокойствие, отбележете след колко приспивате бебето и пробвайте следващия 

път да го приспите 10-15 минути по-рано.

Плач, неспокойно поведение, дърпане на ушите, отказ от гърда са късни признаци и 

показват, че бебето е преуморено.

От какво зависи времето 
за бодърстване

Елена Чапалова, консултант по детски сън

Признаци на умора 
(бебето е готово 
да спи)

Признаци 
на преумора

Признаци на крайна 
степен преумора и 
хроничен недостиг на сън

Прозявки Търка си очите През деня детето много 

често плаче и е капризно

Губи интерес към игра-

та/хората

Хленчи, става капризно Заспиването и събуждането 

е съпроводено от плач

Има втренчен или разфо-

кусиран поглед

Лесно се удря, пада, губи 

равновесие

Бебето често се събужда на 

20-30-а минута

Затихва и става бавно Дърпа се за ушите Спи само кратки дремки

Може да си смуче палеца Става неспокойно 

и непрекъснато е в 

движение

Заспива извънредно при всяко 

слагане в количка/кош за 

кола/слинг

Таблица на съня
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За режима също е важно от много ранна възраст да делим будуването на активно 

и спокойно. Активното е около ⅔ от цялото бодърстване и включва двигателно 

натоварване спрямо навиците, които детето развива в момента, емоционално 

стимулиране и достатъчно дневна естествена светлина. Спокойното бодърстване 

е около ⅓ от цялото будуване и цели да успокоим детето хубаво преди лягане. Спо-

койното бодърстване е ключът към спокойния сън и на всяка една възраст е важно 

да се отделя специално време, в което детето може да се успокои хубаво преди 

лягане. През това време можем да включим спокойни дейности и занимания, повече 

носене и тактилен контакт. Важно е през това време да няма възбуждащи игри и да 

не каните гости точно тогава. Светлината е добре да бъде приглушена и да няма 

работещ телевизор (независимо от това, дали бебето е пред него или в другия край 

на стаята).

В края на спокойното бодърстване е важно още от първите месеци да създавате 

кратък ритуал, който се повтаря по един и същи начин. Ритуалът се провежда в 

стаята, в която спи бебето, от родителя, който го приспива. Важно е ритуалът да 

е прост и приятен за майката и детето и да не включва никакви действия, които 

разплакват бебето (почистване на нослето, ушите и т.н.). Тези неща е добре да 

се правят поне 20-30 минути преди лягане. В зависимост от възрастта, ритуалът 

може да включва обличане, запалване на нощната лампа, дърпане на пердетата, гуш-

кане с приспивна песничка, книжка, приказка, масаж, тихо говорене за изминалия ден, 

приспиване на плюшена играчка и т.н. 

Благоприятни условия за сън. Оптимална температура в стаята на детето е 

между 18 и 22 градуса. Повечето бебета не спят добре при температура над 23 гра-

дуса (освен в първите дни/седмици). Оптимална влажност – 40-60%.

Въпреки многото митове на тази тема, добре е още от първите месеци да учите 

бебето да спи на тъмно. Ако Ви е необходима светлина, за да смените пелената на 

бебето през нощта, използвайте много приглушена лампа.

Има много други фактори, които са неизбежни и могат временно да нарушават съня 

на децата. Като родители сме по-спокойни, когато знаем, че в този период е нормал-

но да има смущения в спането:

Елена Чапалова, консултант по детски сън

Външни и вътрешни фактори, 
влияещи на съня на децата

растежни скокове.

регресии в съня.

никнене на зъби.

колики.

поява на нови 

двигателни 

навици.

различни неразположе-

ния, които водят до 

дискомфорт у бебето.
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Какво ново при мен...
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Майките сме ужасни паникьорки и когато видим сополи или кашлица веднага съз-

нанието ни чертае двойна бронхопневмония и болничен престой поне две седмици.

Това вероятно е причината, в момента, в който детето се разболее да се чудим 

какво да направим, да купим и да дадем, за да му помогнем.

Усещаме, че трябва да направим нещо, а понякога това нещо е просто да изчакаме 

и да не откачаме. Защото не винаги действието е със знак плюс. Нали знаете онази 

поговорка, че настинката минава за седем дни с лекарства и за една седмица без 

лечение.

Да, ако дадем антипиретик ще понижим температурата почти моментално и 

детето видимо ще се подобри. Но реално това не само няма да е нужно, а дори ще 

е вредно, тъй като температурата има своя смисъл и е редно да се повлиява, само 

ако е над 38,5 градуса. Същото важи и за капките за нос. Ако дадете антибиотични 

капки или нещо, с доста силно активно вещество, ще решите проблема бързо и няма 

да „точите” сополи седмици наред, но дали си заслужава да убиете муха със снайпер, 

като можете просто да замахнете с ръка. Та дори и да трябва да зaмахвате няколко 

пъти. За антибиотиците и безогледната им употреба дори няма да отварям въпро-

са. Ясно е, че всички тези неща, взети просто за всеки случай и от страх, водят до 

резистентност, до по-често боледуване и до повече проблеми.

Затова понякога просто трябва да се справим със собствените си страхове и да 

потърсим сила в безсилието си. Което не значи да си затваряме очите и да неглижи-

раме здравето на детето, а просто да имаме 1 наум, че макар да ни е много мъчно 

и да искаме да помогнем, просто трябва да изчакаме и да дадем възможност на 

развиващия се организъм сам да опита да се справи.

Разбира се, при симптоми продължаваща повече от ден и при колебания от какъвто 

и да е род, трябва да сме се консултирали с лекар и детето да е прегледано. Има 

състояния, които не може да минат просто ей така. 

Майки, не откачайте, 
когато детето е болно

Майката на Филип и Ян
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Да използвам ли 
инхалатор и как

Майката на Филип и Ян след като й трябваше инхалатор и се консултира с двама производители

Повечето специалисти се обединяват около тезата, че инхалаторната терапия е 

безвредна и в същото време ефективна. Което я прави особено подходяща за бебета 

и малки деца. Обикновено използваме инхалации при първи симптоми на респиратор-

ни заболявания, като запушен нос или течащ секрет, възпалено гърло, пресипнал глас и 

т.н. А ефектът настъпва за около два-три дни. И по-малко, ако го хванем навреме.

Важно е да знаете някои критерии  
при избора и употребата на инхалатор:

	Той трябва да е удобен за ползване. Това ще рече да е лесен за пренасяне, по въз-

можност безкабелен и възможно най-безшумен. Децата се плашат от звука и е 

възможно изобщо да не можете да го приложите, ако бучи и има неприятен звук.

	Задължително се използват разтвори за инхалации. Разредил е единствено 

физиологичният разтвор. Без предписание можете да използвате само инхалации с 

физиологичен разтвор.

	В препоръките за употреба е упоменато инхалация да не се прави един час след 
хранене.

	Няма изискване или забрана за излизане навън след инхалация. Реално можете да 
инхалирате детето и навън, и в колата, ако обстоятелствата го налагат и 

инхалаторът Ви го позволява.

	Няма никакво значение през кое време на денонощието се прави инхалацията.

	Ако не са Ви препоръчали нещо специфично, за бебета и малки деца, инхалацията е 

по 5-10 минути, два пъти на денонощие.

Инхалаторите не 

загряват разтвора, а го 

вмъгляват, така че да 

достигне по най-ефек-

тивния начин в горни-

те и долни дихателни 

пътища.

МИТ: 
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Режимът е колело, което трябва 
да завъртим в правилната посока

Майката на Филип и Ян

Режимът включва сън, бодърстване, храна. Като храната понякога е преди 

бодърстването, а друг път след него. 

Събуждането сутрин и заспиването вечер е добре да се случват в приблизително 

еднакви часове. Това стои в основата на изграждането на рутина. Така се създава 

определен биоритъм, към който тялото ни се нагажда и функционира оптимално. 

Ако за нас възрастните, режимът е по-скоро препоръчителен, то за децата е от 

особена важност, за да може да има все по-малко дни, които, както казваме, „тръг-

ват с краката нагоре”. Започнах да пиша за съня, с ясната идея, че той е последното, 

над което имаме контрол при децата. Но пък е най-важното условие за подобряване 

на качеството ни за живот. С други думи, ако оправим съня, другото ще се нареди. 

Макар и трудно, трябва да приложим хватки, за да достигнем до него. Дали ще е 

возене в количка, возене с кола, гушкане, люшкане, бял шум… струва си да опитаме 

всичко. Ако не става, може да означава, че сме завъртяли колелото в неправилната 

посока. И трябва да тръгнем наобратно.

А добрият, продължителен сън да бъде целта, към която се стремим. 

Физическата активност в ранното детство е тясно свързана с нервно-психиче-

ското развитие и емоционалната интелигентност. Затова навсякъде се говори за 

основополагащата роля на психомоториката. Детето трябва да има възможност 

да бъде активно. И да кипи от енергия, а не да е лениво, сънливо и раздразнително. 

Колкото повече енергия изразходва, толкова по-добре ще се отразява този факт на 

апетита му. Което от своя страна ще завършва кръга, защото на добре изморено и 

нахранено дете веднага му се доспива и сънят му е дълъг и качествен. Който от своя 

страна създава бодрост, добро настроение и енергия за последващите игри.

Всичко е свързано и трябва само да завъртите колелото в правилната посока. А 

това понякога значи просто да поиграем по-активно с малчо и да го изморим. Но не 

просто веднъж, а системно, в продължение поне на седмица.



77

Да си взема ли бавачка
Майката на Филип и Ян

Много често близки и познати ме питат какво мисля по въпроса някой непознат да се 

грижи за детето. Как така чужд човек ще гледа най-ценното ми? Ще го прави ли със същата 

всеотдайност и обич? Дали няма да претупва? Въпроси, въпроси, които поставят колебания 

и дилеми.

Всеки за себе си има отговор на този въпрос, аз ще Ви споделя своя, защото той е плод на 

големите ми усилия да си осигуря помощ при гледането на сина ми.

Аз използвах услугите на бавачка и съм безкрайно доволна и благодарна на прекрасното 

момиче, което ми помагаше. Така не се налагаше да моля никого за услуги, да се опитвам да 

напасна графика на бабите и т.н. Това решение ми даде свобода и усещане, че държа целия 

процес под контрол и не завися от променливи. Към настоящия момент вече нямам нужда 

от помощ и с две ръце препоръчвам както услугата като цяло, така и нея конкретно. Тя е 

много мил и добър човек, който ще се радвам да остане в живота на семейството ми и за-

напред. Вече като приятел. За да бъде адекватен съветът ми, обаче, е редно да Ви кажа, че 

стигнах до мечтаната бавачка не от първия път. Също и че доста добре знаех какво точно 

искам в грижата за детето ми и къде мога да го намеря. Дали да имате бавачка е голям въ-

прос, но отговорът му зависи в 80% от случаите от това да попаднете на правилния човек. 

Правилният човек е различен за всяка майка. И също е различен за всяка възраст. За едно но-

вородено е добре човекът да има добри чисто технически и/или медицински умения, за едно 

подрастващо – педагогическите умения надделяват и т.н. Синът ми беше на 1 година и за 

мен правилният човек беше: млад, интелигентен, скромен и с чисти намерения. Затова от 

десетките жени, които отговориха на обявата ми, се спрях на младо момиче, студентка, с 

много малко опит в гледането на деца, но изключително скромно и възпитано и с желание да 

се справи. Заложих на личностните й качества, защото за мен беше по-важно да е добър и 

интелигентен човек, отколкото да има десетки отгледани деца и да се справя безупречно с 

физическата и физиологична грижа. Фактът, че си търсеше работа по време на следването 

като бавачка, а не като сервитьорка например или друго, ми даваше ясно да разбера, че тя 

има желание за работа с деца. А това е много важно. Защото не са много хората, които 

искат да работят именно това и смятат, че могат да се справят. Работата е много отго-

ворна и никой с лека ръка няма да поеме подобен ангажимент. Уверявам Ви. Предпочетох да 

бъде интелигентен, млад човек, който ще подхожда с ентусиазъм, а не опитен и донякъде 

отегчен, който ще ме залива със съвети и препоръки. За това си имам бабите. 

Как се доверих? На първо място, много харесах момичето. Ако за всяка друга работа не 

е важно да се харесваме, а само да работим добре, то в този случай, според мен, е много 

по-важно да се харесвате, за да можете да работите заедно. Така и двете положихме усилия 

да си помогнем и да се напаснем. Истинска работа в екип, в която не мислиш колко ще ти 

платят и дали е честно, а само какво още можеш да направиш, за да потръгнат нещата. 

Следващата стъпка е, че първите няколко дни бяхме двете и аз наблюдавах как се изграж-

дат отношенията между нея и сина ми. Третата стъпка се крие в това, че добрите хора 

вдъхват доверие и не будят съмнения. А това личи от пръв поглед. Убедена съм в това.
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5 идеи за закуска 
за мързеливи майки

Не мога да приготвям храната на 

малкия. Това е. Не го правя добре, не влагам 

ли любов достатъчно, не знам… Дори закус-

ките ме затрудняват, защото макар да не 

съм особено способна, аз също искам дете-

то ми да се храни добре. И не, не ми върши 

работа да давам банички и разни бухти. 

Та за такива като мен съм събрала 5 

лесни, бързи и полезни закуски, в които е 

трудно да се объркаш. Дори и аз успявам 

да се справя. Закуските са подходящи за 

мъници над 1 година. 

Майката на Филип

5
Мюсли 

за бебета
В този вариант на здравослов-
ното мюсли, за 1+ години, се 
използва кисело мляко, малко 

овесени ядки и плодове. 
• ½ кофичка кисело мляко
• 2 супени лъжици овесени 

ядки (по-добре е да си купите 
само някакви овесени ядки и по 
желание да ги смесите с чиа, 
киноа или друга модерна, НО 
и безопасна семка, защото в 
готовите има ядки, по-едри 
парчета и добавена захар)

• 2-3 фурми или 2-3 ягоди, или 
1-2 лъжици боровинки/малини 

и др., според сезона и налично-
стите Ви

Неудобното тук е, че не е 
лошо да я приготвите малко 
по-рано. За да се размекнат 
овесените ядки. Или може да 
ги понакиснете преди това. 

Ако забравите – може и само с 
плодове. 

Иначе… пак познатата купичка 
– бъркате и давате. Даже 

не се налага да изчаквате да 
изстива нещо. И полузаспала да 
я приготвите тази закуска – се 

получава. 
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2 1

34

Полезен 
чийзкейк

Разбира се, номер 
едно си е 

класическата 
попара

Модерна закуска 
за съвременни деца

Фламбирани 
фрукти, ала мама

Не е точно чийзкейк. Но 
все пак малките не са яли 
истински и няма да разбе-

рат разликата… скоро. 
• 50 гр. извара

• 1 ябълка или круша
• 2-3 фурми или сушени 

сливи
• 1 банан

• 1 лъжичка масло

Изсипвате всичко в 
миксера и натискате 

копчето. Воала! 

• 2 бр. сухари
• Парче обезсолено сирене – 

около 50 г
• Парче масло – колкото 
чаена лъжица – около 5-8 г
• ½ лъжица захар (вместо 
захар може малко плодово 

пюре, 2-3 фурми или дори без 
никакво подслаждане)

Слагате всичко в една 
купичка и заливате с вода или 
с чай. Изчаквате 3-4 минути 
или изстудявате. И готово!

Ако простата попара не Ви 
е по вкуса и искате нещо 

по-така за малкото си дете, 
направете му също толкова 
лесен крем от авокадо, банан 
и жълтък. Страшно е вкусен. 

Наистина! 
• 1 банан

• ½ авокадо
• 1 жълтък

Смесвате всичко в купичка и 
разбърквате до получаване 
на еднородна смес. Може и 
с миксер. Но така трябва 
да го миете после. Затова 

по-добре с вилица. 

Тук се чудех как да замаскирам 
мързела си в нещо по-изискано. 

Защото печени киселици не 
звучи подобаващо. Иначе из-

бирате сезонно ябълки, круши 
или тиква и печете. Може и 
да комбинирате и да влагате 
любов в аранжировката. Или 

пък не – проверено е, че и така 
става. Ако сутрините не са 
Вашето време от деноно-

щието, тази закуска можете 
да приготвите от вечерта. 

Защото приготвянето е 
много лесно, но изисква поне 30 
минути технологично време 

за печене. 
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Колко вода трябва да пие бебето
от 0 до 6 годинки
доц. д-р Лалка Рангелова, специалист по хранене и диететика

извадка от лекция за Захранване на кърмачето, 

проведена на практикум от инициативата 

„Училище в неделя”

Потребностите от вода на кг телесно тегло в детска възраст са 

по-големи от тези в зряла възраст. Малките деца са по-чувствителни 

към обезводняване, в сравнение с по-големите деца и възрастните.

Адекватният дневен прием на течности, определен за кърмачета, през 

първата половина от живота, на базата на приема на вода от майчи-

ното мляко, при изключително кърмени кърмачета, е 100–190 мл/кг ТМ.

Потребностите от течности, при кърмачетата на 6–12 месеца, са 

средно 800мл/ден.

При децата на 1–2 години са необходими около 4–5 чаши течности 
дневно (вкл. напитките и супите).

При децата на 3–6 години – 6 чаши течности/ден.
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С какво е най-добре 
да проходи детето

Майката на Филип и Ян, след консултация с д-р Олег Младенов, ортопед

Общоприето мнение е, че носенето на обувки стимулира и подпомага прохож-

дането. Преди няколко десетилетия се налага схващането, че детското краче е със 

слаба мускулатура и има нужда от допълнителна подкрепа, когато детето се учи 

да ходи. Така се появяват „подкрепящите обувки” – твърда подметка, твърда пета, 

обхващане на глезена.

Изследвания от последните няколко години, обаче, показват точно обратното. 

Обуването на крачетата в стегнати обувки с твърда подметка и пета, по-скоро 

пречи на естественото развитие, подтиква децата да стъпват повече на петата 

си, която трябва да понесе цялата тежест на тялото, вместо да участва цялото 

стъпало, което може да доведе до деформации в по-късна възраст.

Крачето на прохождащото дете е подплатено с мастни възглавнички, защото при-

родата е заложила детето да прохожда босо и тези възглавнички го пазят от болка. 

С ходенето те се стопяват. Във възрастта на прохождане, ставите са много елас-

тични и детските крачета се кривят навътре и навън. Когато започва да се учи да 

ходи, мускулатурата и сухожилията са още слаби, но с времето стават все по-силни.

Съвременните педиатри и ортопеди вече препоръчват децата да прохождат боси. 

Според изследвания на експерти от последните 10 години, босото ходене помага на 

прохождащото дете да подсили мускулатурата си, да държи главата си изправена, 

защото крачетата му усещат терена, което от своя страна намалява риска от 

увреждания на гръбначния стълб и в крайна сметка, помага на детето да придобие 

значително по-добра координация.

Разбира се, детето не може да ходи босо навсякъде, което води и до появата на ми-

нималистичните обувки. Концепцията при тях е да са максимално близо до босото 

ходене, като в същото време просто да предпазват от зацапване, нараняване и 

различни инфекции.

С една дума – босо.
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Как се издава 
паспорт на бебе

Адаптация по данни от официална странница на КАТ

Международният паспорт е единственият документ на едно бебе или малко дете, 

освен акта му за раждане. Затова, ако се налага пътуване в чужбина, дори и в страна 

членка на ЕС, се налага малчо да има този документ.

Как се вади? Задължително трябва да присъстват и двамата родители. 
Присъства, разбира се, и детето.

Майката и бащата 
носят своите доку-
менти за самолич-
ност – лични карти.

Също трябва да са взели акта 
за раждане на детето си в 
оригинал. Да са направили и 
копие на акта за раждане.

Отиват в районното упра-
вление на КАТ, по местожи-
веене. Попълват стандарт-
на бланка на място.

Плащате такса за издаване на първи паспорт на 
дете до 14 г., която според желанието Ви, може да 
бъде стандартна – до 30 дни – 10 лв., бърза – до 3 
работни дни – 20 лв. и експресна – до 8 часа – 50 лв.

Малчо го снимат на място 
и готово! След това само 
трябва някой да отиде и да 
вземе документа. 

1

2 3 4

5 6

Никога не правете за детето това,  
което то може да направи само

Откъс от книгата „Не, това не са глезотий”, на Алисън Шейфър, изд. „Колибри”

Ако вършите работата на детето, Вие се държите като роби, а детето 

бяга от отговорност. В действителност детето може да се почувства 

объркано от Вашата помощ. Бъдете последователни. Това помага на 

децата да се научат. Те се чувстват много по-сигурни, когато животът е 

предвидим и ясен.
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Инвестирайте в услуги

Не компенсирайте

Майката на Филип и Ян

Откъс от книгата „Не, това не са глезотий”, на Алисън Шейфър, изд. „Колибри”

Не знам дали е до народопсихология или до нещо друго, но българите не сме свикна-

ли да плащаме за услуги. По-често се опитваме да пестим от тях и да съхраняваме 

средствата от тях, за да си купуваме неща. А във времето, в което живеем, вещите все 

повече губят стойност и не носят радост. Само ни затрупват и ни пречат да разберем 

кое е онова, което ще ни направи истински щастливи.

Да си дадеш изживяване е много повече от всяка дреха, чанта или обувка. Защото 

носи повече радост. Това обикновено го разбираме.

Но някак не ни е ясно, че да си направиш допълнителна консултация със специалист е 

по-смислено и успокояващо от всичко вещно, което можем да си купим с парите ина-

че. Независимо дали срещата е индивидуална с психолог, лекар, терапевт, инструк-

тор, коуч или просто семинар, лекция, тренинг.

По отношение на децата е същото. По-добре го заведете на театър, на музикална 

работилничка, рисуване, в Зоопарка или някъде, където ще се весели, отколкото да 

му купите играчка, лакомство или дреха. Инвестирайте в услуги, така създавате 

стойност и не фиксирате вниманието на детето във вещи и пари. Трудно е да 

избягаме от комерсиалността на света ни, но е добре поне да се опитваме. А това 

е един добър вариант. На децата не им пука дали имат хубави дрехи, но винаги 

обичат, когато ги водим някъде. А това, освен всичко друго, са и съвместни спомени. 

Именно те изграждат детството. И го правят щастливо.

В този смисъл, по-добре вложете средства в някой, който ще Ви помага, за да осво-

бодите време за себе си, отколкото да си спестите тези услуги, за да имате повече 

пари, които няма кога и за какво да харчите. Инвестицията в услуги е инвестиция в 

себе си и в подобряването на качеството на живота Ви. А това е много важно.

Ако се чувствате виновни, опитайте да ободрите детето, като му пред-

ложите чаша горещо какао или да излезете за сладолед. Ние допринасяме 

за щастието на детето си, но не сме отговорни за него. Ако потиснати-

те настроения провокират родителите да правят подаръци, възможно 

е детето да започне често да изпада в потиснатост заради облагите, 

които тя носи. Децата са в правото си да се разочароват. Вие сте в пра-

вото си да се притеснявате от това. Но и животът понякога разочарова. 

Не учете детето да получава утешителна награда всеки път, когато се 

натъкне на житейската мизерия.
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Влизането в болница е събитие, което се приема от една част от родителите 

с тревога и дори нежелание и отказ, като съображенията са, че детето ще напра-

ви контакт примерно с по-тежко болни и е възможно да развие усложнения. Преди 

години децата се приемаха в болница сами, без майки, и тогава наистина съществу-

ваше сериозeн проблем, т.к. детето освен с болестта трябваше да се пребори и с 

травмата от раздялата с майката и с познатата домашна среда. Днес приемането 

в болница се случва значително по-добре, т.к. майката е с детето в болничното 

заведение през цялото време. Насоченото за приемане в болнично отделение дете 

не винаги е насочено, защото състоянието е много тежко, в редицата случаи болни 

деца се насочват за хоспитализация, защото състоянието им изисква постоянно 

наблюдение от лекар, поради опасност от влошаване и необходимост от адекват-

но реагиране – напр. при един остър ларингит, при тежък астматичен пристъп, 

при многократно повръщане на детето, при дете с висока температура и малка 

възраст под 3 месеца и пр.

Бих посъветвала родителите да запазят спокойствие, когато чуят от лекаря, че 

детето трябва да бъде прието в болница за лечение, т.к. реакцията на родителя 

се отразява моментално на детската психика. Напр. сълзите на майката веднага 

провокират в детето мисълта, че нещо страшно се случва и то реагира по същия 

начин (сълзи, страх). Ако се налага хоспитализация, тя се прави единствено с мисълта 

за детето! Лекарят преценява къде ще е най-добре да бъде проведено лечението и 

дали съществува риск за здравето на детето, ако се лекува в домашни условия. Това 

не изключва възможността и сравнително леки заболявания оставени на лечение в 

дома да се усложнят и тук е ролята на майката да реагира своевременно и отново 

да потърси медицинска помощ в тези случаи.

Ако се налага детето 
да влезе в болница

д-р Жанета Демирева, педиатър
  С ъ в е ти  з а  с п е ш н а  помощ



91

Първа помощ при температурен гърч
Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ, FirstAid school

  С ъ в е ти  з а  с п е ш н а  помощ
Това, което трябва да направим в такава ситуация е максимално бързо да се свали 

телесната температура. Когато тя падне под 38oС, температурният гърч ще отшуми. 

Като мярка за първа помощ, можем да съблечем детето, за да може да отдава темпера-

тура на околната среда и по този начин тя сама ще спадне. Не се прилагат стресиращи 

техники като потапяне във вана със студена вода, защото можем да предизвикаме обра-

тния ефект на много рязко сваляне на температурата и преохлаждане. През лятото, ко-

гато в помещението е много топло, можем да пуснем вентилатор срещу детето. Друга 

опция е да сложим студени компреси на челото, под мишниците, в сгъвките на лактите 

и коленете, слабините, защото в тези области кръвоносните съдове минават близо до 

кожата и кръвта се охлажда. Докато трае температурният гърч, не се препоръчва да 

даваме медикаменти в устата или свещички, защото бебето/детето може да се задави 

или да го нараним при самото поставяне на свещички. Когато телесната температура 

спадне и бебето/детето излезе от състоянието на гърч, тогава може да се даде някакво 

лекарство, ако е съгласувано с педиатъра му преди това. Трябва да имаме предвид, че е 

възможно бебето/детето да остане отпаднало, тъй като гърчът е неосъзнат спазъм и 

се хаби много енергия на организма. Когато състоянието отшуми, бебето/детето може 

да заспи веднага, като в такъв случай трябва да го обърнем настрани. Ако се случва за пър-

ви път, е добре да се обърнем към наблюдаващия го педиатър за съвет. Ако се случва за 

втори и повече пъти, вероятно вече ще имаме насоки от педиатъра си как да процеди-

раме. Това се израства с течение на времето и не оставя трайни следи. Важно е бебето/

детето, по време на гърч, да е в безопасност, далеч от остри предмети или други, които 

могат да го наранят. За да не нараним детето по време на гърча, не бива да го нати-

скаме и да правим опити да му отваряме устата. Разликата с епилептичния гърч е, че 

обикновено това състояние се случва в леглото на бебето/детето (тъй като обикнове-

но е съпроводено с някаква история на заболяване) и вероятността да падне внезапно на 

земята и да си удари главата не е голяма. Важно е да засечете колко продължава гърчът. 

Ако е повече от 5 минути, трябва да се свържете със 112. Обикновено продължителнос-

тта им не надвишава минута, макар че усещането у родителите е като за часове…
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Какво да наблюдавам, 
ако детето си удари главата

д-р Елена Стоева, общопрактикуващ лекар с педиатрична насоченост

При удар в областта на главата, при дете, трябва да следите за следните показатели:

Изплака ли веднага?

Става ли по-вяло и сънливо?

Има ли гадене и повръщане?

Има ли промяна в зениците?

Ако е налице един или повече от тези симптоми, 

веднага потърсете спешна помощ на тел. 112 или 

отидете в най-близката болница.

Какво правим, ако детето си 
„глътне езика“

Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ, FirstAid school

Едно от най-важните неща при температурен гърч е да обезопасите детето 

така, че да не се удари/нарани на някакъв предмет и да не го пипате по време на 

самия гърч (не забравяйте да засечете продължителността на гърча, защото това 

може да се окаже полезна информация за лекарите и последващо евентуално лечение). 

Т.к. гърчът отнема много от енергията на тялото, е възможно след него детето да 

остане вяло, да не реагира адекватно и дори да изпадне в безсъзнание. Рискът да ос-

тане в безсъзнание и да лежи по гръб е точно опасността от „гълтане на езика” или, 

както е правилно да се каже – пропадане на основата/корена на езика в дихателната 

тръба и запушването на дихателните пътища. Това, което трябва да направите, е 

да обърнете детето в стабилно странично положение (настрани). Стабилно стра-

нично положение (ССП) се нарича позата, в която се поставя пострадал в безсъзнание 

или с нарушено съзнание и опасност от повръщане. Пострадалият се поставя легнал 

стабилно настрани с леко отведена назад глава и отворена уста, като по този начин 

се осигурява проходимост на дихателните пътища и се намалява опасността от 

вдишване на повърнати материи и др. Поставянето в ССП се извършва много вни-

мателно, за да се предпази пострадалият от допълнителни увреждания (най-вече от 

усукване на гръбначния стълб). Наблюдавайте детето и се обадете на телефон 112. 

След това се консултирайте с наблюдаващия го педиатър.

  С ъ в е т и  з а  с п е ш н а  п омощ
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Чуждо тяло в носа и ухото

Тече му кръв от носа

Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ, FirstAid school

Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ, FirstAid school

В действителност самият акт на това детето да си пъхне нещо в нослето или 

ушичките е доста травмиращ за родителя. Ако виждате предмета от носа и ухото, 

може внимателно да се опитате да го извадите/изтеглите. Ако не може да го дос-

тигнете, не го търсете „на сляпо”, защото може да го пъхнете още по-навътре.

Ако е засегнато ухото, наведете на страната на здравото ухо и налейте малко вода 

внимателно в болното ухо. Обикновено предметът сам изплува.

Ако става въпрос за носа, съществува риск предметът да попадне в синусите и то-

гава трябва да заведете детето на специалист УНГ, за да го извади.

Опасностите не могат да се степенуват, защото парче хляб, което е меко, може да 

направи например в някои случаи по-големи бели, отколкото ядка, която се е застопо-

рила и не мърда на никъде. В първата помощ именно поради тази причина (за да не 

се омаловажава случаят) всички тези предмети се окатегоризират като чужди тела, 

за изваждането на които трябва да потърсим специализирана помощ, ако не можем 

да се справим сами.

Детето се поставя в седнало положение, наведено НАПРЕД, като с кърпичка, салфетка, 

марля или др. се притиска ноздрата, от която тече кръв или и двете, ако тече кръв и 

от двете. Притискането е с продължителност 10 минути, тъй като това е доста-

тъчното време, за да може да се изгради механизъм на съсирване на кръвта и кръвонос-

ният съд да се запуши. След това пускаме ноздрата и проверяваме дали кръвотечение-

то е спряло, ако не е спряло, притискаме за още 10 минути. Отново проверяваме. Ако 

не е спряло кървенето, притискаме трети път за 10 минути (3 пъти х 10 минути). Ако 

не спре и след това, причината е, че може да има проблем с кръвосъсирването. Като 

допълнителна мярка поставяме студени компреси в областта на челото и тила и 

инструктираме детето да се старае да не киха, да не духа носа, да не пие горещи теч-

ности и т.н. Трябва да имаме предвид, че кръвотечението може да е причинено от 

набутване на нещо в носа. Хубаво е да следим детето и ако се появи свиркащо дишане 

и/или странно поведение, тогава веднага трябва да се обърнем към лекар. Ако не сме 

присъствали на инцидента, може да имаме такива подозрения!

  С ъ в е т и  з а  с п е ш н а  п омощ
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Захласване – какво да правя

Алергични реакции

Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ, FirstAid school

Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ, FirstAid school

Захласването е доста стресиращо както за родителя, така и за детето. Дължи се 

обикновено на мускулен спазъм, който може да се получи от силен смях, силна болка, удар 

в гърдите, падане на гърдите и др. Хората дишаме с три основни органа – бели дробове, 

диафрагма и междуребрени мускули, които разгръщат ребрената решетка. При мускулен 

спазъм, функционирането на два от органите, които са мускули (диафрагма и междуребрени 

мускули) е затруднено. В повечето случаи трае секунди и се „отпушва” с мощен рев. По-мал-

ко вероятно е детето да колабира и да изпадне в безсъзнание. В този случай от мускулен 

спазъм, ще премине в мускулна релаксация и мускулите ще се отпуснат. Това, което трябва 

да направите е да завъртите детето на една страна (стабилно странично положение) и 

внимателно да отведете главата му назад, за да освободите дихателните пътища. Следва 

детето отново да продиша спонтанно и да се върне в съзнание. По отношение на духане-

то в лицето – да, точно това съветва съвременната първа помощ, от гледна точка да го 

разсеете, особено ако хванете състоянието още в самото начало. Това е и доста ефектив-

но, когато детето започне да изгражда захласването като манипулативен инструмент 

към родителите си, особено когато желае да получи нещо. Друг метод да го разсеете е да 

плеснете с ръце пред него/пред лицето му. Най-важното нещо, което трябва да направите 

при захласване е, да се опитате да запазите спокойствие и да не се поддавате на паниката.

Мерките за първа помощ включват:
	Следене на това какво и как изглежда симптоматика и от какво може да се е полу-

чила (ядки, косми, домашни любимци, прах, насекоми).
	Ако е възможно, веднага отстраняваме алергена като противошокова мярка.
	Повдигаме горна част на тялото, подпряно на възглавници, обтягаме рамената 

назад, за да можем да отворим гърдите.
	Поставяме студен компрес в областта на гърлото и гърдите и можем да дадем 

нещо студено да смуче (кубче лед), за да се опитаме да намалим отока.
	Бебето/детето не бива да лежи хоризонтално.
	Максимално бързо се транспортира до болница. Дори и при проява на малки симп-

томи, задължително водим бебето/детето на лекар.
	Това състояние не бива да бъде подценявано, особено при малки деца.

Трябва да запомним, че максимално бързо трябва да се стигне до болнично заведение.

  С ъ в е т и  з а  с п е ш н а  п омощ
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Помощ, избито зъбче
д-р Вероника Живкова, стоматолог

Травмите при децата са най-чести в областта на предните зъби, най-вече на гор-

ните резци. Зъбите могат да бъдат наклонени (луксирани), могат да бъдат избити 

(цялото зъбче го няма), вбити и фрактурирани (счупени или наранени).

При всички положения трябва да се посети стоматолог. Прави се снимка, за да се 

оценят щетите и да не се пропусне нещо.

Как се действа?
При избито зъбче се прави консултация с ортодонт.

Когато зъбчето е вбито навътре – това е най-лошият вариант, защото има опас-

ност от засягане на зародиша на постоянния зъб.

При фрактура, зависи от фрактурата – ако е тежка, може да се наложи вадене на 

зъбчето, за да не навреди на постоянния зародиш. Може дефектът да е само ко-

зметичен, но дори тогава се наблюдава, защото може да се развие проблем. В други 

случаи – може да се наложи и лечение, изграждане и дори корона и фасета, независимо, 

че става въпрос за временен зъб. Той също е много важен.

Разбира се, може травмата да е малка и да не се налага нищо от гореизброените 

сериозни интервенции. Когато зъбчето няма нужда от лечение, само се наблюдава. 

Следим за промяна в цвета, болка или други симптоми.

Детето глътна предмет
д-р Християн Людиев, ординатор в Детско отделение на МБАЛ „Д-р Маджуров „ООД

Децата често играейки поглъщат малки предмети, като пластмасови части на 

играчки, батерии, монети и др. Предметите без остри ръбове и с малък размер 

могат да бъдат напълно безобидни – те най-често преминават безпроблемно през 

хранопровода и целия стомашно-чревен тракт. 

Предметите с по-големи размери и остри ръбове могат да причинят наранявания на 

лигавицата или затрудняване на чревния пасаж. Естествено и твърдостта им има 

значение, предметите от мека пластмаса или текстил има по-малка вероятност да 

навредят съществено, при тях по-скоро опасността е от задавяне. Но металните и 

твърди части на бижута, играчки и др. крият доста рискове. Тогава е необходимо да се 

обърнете към лекар, който ще назначи образни изследвания и ще прецени състоянието.

Важно е да не се опитвате да предизвиквате повръщане, тъй като съществува опас-

ност от допълнително нараняване или задушаване.

  С ъ в е т и  з а  с п е ш н а  п омощ
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Задавяне
Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ, FirstAid school

Един от най-големите страхове за родителите е задавянето, което ги изправя на но-

кти, когато се случи. А при малчовците се случва честичко. Особено в периода на захран-

ване. Има няколко правила, които е важно да следвате при задавяне с твърд предмет:

При бебета (от 0 до 1 годинка)
1. Ако бебето кашля и издава звук, не го пипайте, не го тупайте/удряйте по гърба. 

Оставете го да откашля предмета, който е попаднал в дихателната тръба. Ако е 

легнало, можете да го изправите. Наблюдавайте го.

2. Ако бебето НЕ кашля и НЕ издава звук, това означава, че дихателната тръба е 

напълно запушена.

1. Обърнете го по корем, придържайте главичката му през цялото време и нанесе-

те до 5 удара между плешките (лопатките). Не забравяйте, че главата му трябва 

да е по-ниско от нивото на тялото. Ако това не помогне…

2. … обърнете бебето по гръб и с два пръста притиснете навътре до 5 пъти, 

в точката, която се намира един пръст под линията на зърната на гърдичките, 

върху гръдната кост. Ако няма положителен резултат…

3. … повторете точка 1 и 2 до 3 пъти. Ако бебето не изплюе предмета, обадете 

се на 112.

При деца (от 1 до 8 годинки)
1. Ако детето кашля и издава звук, не го пипайте, не го тупайте/удряйте по гърба. 

Оставете го да откашля предмета, който е попаднал в дихателната тръба. Ако е 

легнало, можете да му помогнете да се изправи. Наблюдавайте го.

2. Ако детето НЕ кашля и НЕ издава звук, това означава, че дихателната тръба е 

напълно запушена.

1. Наклонете детето напред, като го придържате за гърдите. Нанесете до 5 кате-

горични удара между плешките (лопатките). Ако това не помогне…

2. … обгърнете детето с двете си ръце, като едната ръка е свита в юмрук, 

обхванете я с другата си и ги поставете 1 пръст над пъпчето. Направете до 5 

загребващи движения (навътре и нагоре). Ако това не помогне…

3. … повторете точка 1 и 2 до 3 пъти. Ако детето не изплюе предмета, оставе-

те го да лежи настрани и се обадете на 112.

!!! Не бъркайте в устата на бебето/детето, ако не виждате предмета. Може да 

причините по-големи наранявания.

!!! Дори и веднъж да е направена тази манипулация, заведете бебето/детето на 

преглед за вътрешни наранявания.

!!! И не на последно място… важно е да се направи всичко възможно през първите 

три минути, тъй като след третата минута без кислород започват да настъпват 

трайни увреждания в мозъка.



97

Какво да правя, когато детето 
повърне няколко пъти

д-р Жанета Демирева, педиатър

Повръщането при децата е симптом, който следва да бъде винаги внимателно 

преценен от майката, т.к. причините могат да бъдат различни – от баналното 

преяждане или консумация на неподходяща храна от детето, до започваща остра 

коремна драма, вирусна или бактериална инфекция, отравяне, предхождаща травма 

на главата и прочие.

Какво трябва да направи майката?
1. Да премери температурата на детето.

2. Да прецени дали детето е отпаднало или не, дали има промяна в обичайното със-

тояние на детето – често майката в такъв случай казва: „това не е моето дете” 

или „много се гушка”, по-плачливо е, отказва да се храни и да приема течности.

3. Ако детето се оплаква от болка в коремчето и повърне по-често от 2-3 пъти – 

да се консултира с личния лекар.

4. Да не се насилва детето с храна.

5. Да се приготви разтвор от 1 л. преварена вода + 1 с. л. захар + 1 ч. л. сол + 1 каф. л. 

сода за хляб (последната съставка се добавя, ако детето има и диария) и започва 

оводняване на детето, като му се дава да пие през 5 минути по 1 ч.л. /този раз-

твор може да бъде заместен, ако имате вкъщи готов рехидратиращ разтвор.

6. Да се приготви чай от шипки, леко подсладен, с 1-2 ч. л. прясно изцеден лимонов 

сок.

7. Може да се дава и оризова вода.

Ако симптомите се овладеят, започнете внимателно захранване. Ако детето про-

дължи да повръща – консултирайте се с лекар.

  С ъ в е ти  з а  с п е ш н а  помощ
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Колко заразна е варицелата
д-р Радина Андонова, специалист по „Инфекциозни болести”

Заболяването е изключително заразно и се предава по въздушно-капков път, т.е. ако 

в едно помещение има болен човек, останалите, които не са боледували до момента, се 

разболяват в над 90% от случаите, независимо от това дали са имали физически контакт 

с болния пациент. След заразяването започва инкубационният период на болестта, кой-

то продължава най-дълго до 21 дни. През целия инкубационен период, пациентът е зара-

зен, независимо че все още няма никакви симптоми. От тук идва и голямото епидемиоло-

гично значение, защото заболяването се разпространява без дори пациентът да знае все 

още, че е болен. След появата на симптомите и типичният обрив, човек остава заразен, 

докато не се покрие и последната обривна единица с круста (коричка). Когато всички 

обривни единици са завехнали, тогава се счита, че пациентът спира да бъде заразен.

Симптомите започват внезапно, остро, с повишаване на температурата, която 

в някои случаи може да бъде висока над 39 градуса, с изразена обща отпадналост, с 

появата на специфичен обрив, който започва като петънца и пъпчици и постепенно 

преминава във везикулозен (мехурчест). Обривните единици се появяват първо по 

главата – лицето и много типично – окосмената част на главата. Обривът е сър-

бящ, наблюдава се както по кожата, така и по лигавиците – устна кухина, хранопро-

вод, лигавици на половите органи. Трябва да се знае, че обривните единици са също 

заразни, затова не трябва да се докосват от неболедували пациенти. Опасността 

от заболяването идва от усложненията, които настъпват понякога, а именно – 

първична вирусна или вторична бактериална пневмония, отити, вторично бактери-

ално инфектирано на кожата, засягане на централната нервна система с развитие 

на менингити, енцефалити или церебелити. Поради това пациентите трябва да 

спазват постелен режим, с необходимите предписани медикаменти. Важно е да се 

знае, че две до три седмици след преболедуване от варицела, пациентите са със 

силно потисната имунна система и са податливи на различни вирусни и бактериални 

инфекции, поради което в този период трябва да има повишено внимание с доста-

тъчно почивка, избягване на места с много хора, пътувания.

Предпазване от заболяването, ако не сме боледували, на практика е почти невъз-

можно, защото то е високо-контагиозно. Вече има ваксина в България, която е прпо-

ръчителна и всяко семейство може да я закупи. Ваксината изгражда добър имунитет 

и е препоръчителна за деца, които не са боледували, както и за жени в детеродна 

възраст, които не са боледували.

По отношение на рисковите групи – това са деца с вроден имунен дефицит, дечица 

под 2-годишна възраст, възрастни пациенти, неболедували в детска възраст. Рискови 

още са възрастни пациенти, боледували в детска възраст, които имат диабет, сър-

дечни или белодробни заболявания, при които лесно може да се реактивира вирусът 

при контакт с дете, болно от варицела и да се развие херпес-зостерна инфекция. В 

по-големия процент от случаите варицелата има доброкачествен ход и пациентите 

оздравяват в рамките на 10 до 14 дни след появата на първите обриви.



Майчински инстинкт 
или просто страх

Защо след като станем майки започват едни безкрайни тревоги? Какво 

като детето се разболее? Нима не ни се е случвало десетки, че даже 

стотици пъти да имаме хрема, грип, разстройство и какво ли още 

не?! Защо, когато опре до детето всяко нещо е на живот и смърт и 

съзнанието ни започва да чертае някакви много ужасни и често фатални 

сценарии и картини. Вижте, природата ни е създала така, че да оцелява-

ме. Имайте й малко вяра.

„Страхът си е страх  
и колкото и да е силен,  
той не е предчувствие“ 

Дори, когато всичко е наред, пак се прокрадват хиляди опасения и тер-

зания.

Няма майка, която всеки път щом стане въпрос за инцидент или бо-

лест, да не започва трескаво да чука на дърво, да реди предпазни думи и 

да потръпва от ужас, защото точно в този момент си представя какво 

би станало, ако нейното дете бъде сполетяно от нещо подобно. Неслу-

чайно народът е казал: Да не те стига това, което майки ти ти мисли.

Понякога да знаеш, че не си сам в тревогата е утешително. Всяка майка 

си е представяла как с детето й се случва нещо ужасно. Най-често 

фатално.

Аз ще кажа това, което всички си мислим и не можем да изречем. Страх 

ме, че синът ми може да умре! Ужасена съм от идеята, че мога да загубя 

детето си. И всеки ден почти имам повод да се притеснявам на тази 

тема. А всяка тревога ме замисля дали пък това не е предупреждение. 

Майчина интуиция?!

Явно с раждането на детето се появява и друго Едно наум. Което поня-

кога се изразява в парализиращ страх, друг път в прекалена предвидли-

вост, трети път в безкрайно колебание, четвърти – в усещане за вина, 

за несправяне и т.н. Не го бъркайте с интуиция. Страхът си е страх и 

колкото и да е силен, той не е предчувствие. Той си е просто страх. 

Който трябва да преодолеем. 

Майката на Филип и Ян

Мама 
е убежище

В което знаеш, че можеш да отидеш 
винаги. Там, където детски спомен мил 

връща ни отново пак в онези дни. На без-
метежност, свобода и приятна носталгия, 
която бута под лъжичката и ни кара да се 

усмихваме с навлажнели очи.

Тя е там. 

Смирена, добра и любяща. Насреща е 
когато падаш, когато те боли, гали те, 
когато си сломен, до теб е, когато се 

роди детето ти, окуражава те, когато 
успяваш или те приласкава, когато се 

провалиш. Без въпроси, без укор, без думи. 
Тя просто е.

Истинска безусловна любов. 

Готова да те погали и утеши. Да усети 
болката ти, особено когато не е физиче-
ска. Да види сълзите ти, дори когато ги 

няма. Да търпи избухванията ти, защото 
те обича и те оправдава за всичко.

Мама е толкова много. 

И така ежедневно. Някак скромно, без 
претенции, без поза. Дава съвети. Усеща, 
че я подценяваш. Но не се сърди. Мъдра е, 

знае, че поуките идват с времето.

Сега, когато и аз съм майка, те разбирам 
много повече.

Обичам те, мамо и ти благодаря за 
всичко!

Спомнете си за Вашите майки, кажете им 
това, което често пропускаме.

Майката 
на Филип и Ян
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Най-добрата 
майка – 

това си ти
Ти си човекът, който разбира 

най-добре детето си. Ти знаеш как 

мисли то, какво чувства, от какво 

наистина има нужда. Знаеш как да 

го успокоиш, какво да му кажеш, 

как най-ефективно да го насочиш и 

най-правилно да го възпиташ.

Вярвай в себе си! Вслушвай се в ин-

стинктите си! Ти си единственият 

човек на този свят, който може да 

вземе най-правилното решение и да 

избере най-добрия подход към тво-

ето дете. Няма кой да те замени в 

това, не се оставяй някой друг да ти 

отнеме тази роля – не причинявай 

това на детето си! Ти си най-добро-

то за него.

Албена Павлидис, майка на 3 момчета, 

едно на 14 и две на по 2.8 години


