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ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

Раждането  е етап в жи-
вота на жената, който 

носи най- голям емоцио-
нален заряд, но и в също-
то време изисква точна 
лекарска преценка за със-
тоянието на раждащата и 
плода й.
Когато по някаква причи-
на от страна на плода или 
майката, раждането не 
може да завърши успеш-
но  по своя нормален на-
чин, се извършва така на-
реченото Цезарово сече-
ние, познато като секцио.
Какво е Цезарово сече-
ние?
Цезаровото сечение е хи-
рургична интервенция, 
която се извършва под 
спинална или обща анес-
тезия и при определе-
ни индикации. То  може 
да бъде планово или по 
спешност- при възникнал 
в процеса на раждане 
проблем.
Индикации за цезарово 
сечение
Най-чести индикации за 
секцио са:
 Неправилно разпо-

ложение на плацен-
тата;

 Предхождащо цеза-
рово сечение;

 Тесен таз;
 Едър плод;
 Сърдечно- съдови, 

очни и др. заболява-

ния на майката;
 Фрактури на таза;
 Неправилни предле-

жания  на плода;
 Страдание на плода;
 Пролапс на пъпната 

връв;
 Преждевременно 

отлепване на пла-
центата

Планово секцио
Решение за планово Це-
зарово сечение се взима 
в различните срокове на 
бременността , когато 
лекарят прецени, че съ-
ществуват обосновани 
медицински индикации  
за раждане  чрез секцио и 
този вариант носи по-мал-
ко рискове за родилката и 
плода.  
Някои майки предпочитат 
да родят чрез Цезарово 
сечение,  поради страх 
от нормалното раждане 
или поради други причи-
ни, които не са свързани 
с обоснован медицински 
проблем. 
Цезарово сечение по 
спешност
Динамиката на ражда-
нето понякога изисква  
Цезарово сечение по 
спешност. То може да се 
наложи по разнообраз-
ни причини, но решение-
то винаги се взима след 
оценката и преглед на на-
блюдаващият  акушер-ги-

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД 
ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

Старша акушерка Родил-
на Зала 
ПСАГБАЛ“ Света София“. 
Трудов стаж – 9 години
образователна степен ба-
калавър – „Акушерка“ и 
магистър  по Управление 
на здравни грижи в МУ 
София
Като най-важното в рабо-
тата за себе си определям  
усъвършенстването- в 
професионален и в чо-
вешки план. През свобод-
ното си време обичам да 
пътувам.

ТЕОДОРА МАРКОВА
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ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

неколог. 
Към Цезарово сечение по 
спешност се пристъпва 
при:
 планувана опера-

ция по медицински 
показания и при  за-
почнало спонтанно 
раждане преди оп-
ределената дата. 

 нормално раждане, 
протичащо с услож-
нения и риск за със-
тоянието на майката 
и/или бебето. 

Подготовка за  раждане-
то
При взето решение за Це-
зарово сечение на бъде-
щата майка  се извърш-
ват някои прегледи при 

приема -  гинекологичен 
преглед, ултразвуково из-
следване, серия от лабо-
раторни изследвания, за-
пис на сърдечните тонове 
на  бебето. 
Необходими документи

1. Направление № 7 за 
хоспитализация – 
издава се от ОПЛ  
или АГ и важи един 
месец;

2. Обменна карта от 
женската консулта-
ция, която съдържа 
цялата медицинска 
документация от 
началото на бремен-
ността до текущия 
момент; /изследва-
ния за  Васерман, 
хепатит В, хепатит С, 

желателно е изслед-
ване за HIV. Изслед-
ванията трябва да 
бъдат не по стари от 
шест месеца преди 
постъпване в болни-
цата. Документ за 
кръвна група/

3. Амбулаторна карта за 
издаване на болнич-
ни листове;

4. Лична карта
Консултация с анестези-
олог
Консултацията с анес-
тезиолог може да се осъ-
ществи няколко седмици 

https://mamazona.bg/
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ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

преди термина  или по 
време на приема  в болни-
цата. Препоръчително е 
при алергии към медика-
менти да се направи тест 
за чувствителност. 
В операционна зала
След постъпване в болни-
цата, родилката се наста-
нява в операционната 
зала. Подготовката за 
операцията  включва по-
ставяне на венозен път 
,уретрален катетър и ана-
стезията /спинална или 
обща/. Бебето се  поема 
от екип  неонатолози, кой-
то проследява неговата 
адаптация.
Следоперативни грижи
След операцията майка-
та се настанява в стая за 
реанимация и е под интен-
зивни грижи за период от 
24 часа.
Какво се случва, след 
като премине действието 
на  анестезията?
 Майката  се  раз-

движва, първона-
чално с леки движе-
ния в леглото, за да 
се стимулира цирку-
лацията на кръвта,  
след което с придру-
жител  се изправя и 
раздвижва;

 Започва да малко 
вода около два часа 
след операцията;

 Проследява се за 
количество на кър-
венето (лохии)

 Захранва се на след-
ващия ден с теч-
но-кашави храни:

 При силна болка 
може да се приемат 
болкоуспокояващи

От реанимационната 
зала, майката се настаня-
ва в родилно отделение, 
където е под активно  на-
блюдение, проследяване 
на възстановяването и 
консултиране за първите 
грижи за новороденото, 
стимулиране на кърмене-
то. 
Майката и новороденото 
бебе остават в болница за 
няколко дни. Конците се 
свалят най-често на 7 ден 
след операцията, като ко-
ремният разрез зараства 
за няколко седмици след 
Цезаровото сечение. През 
този период може да се 
усеща болезненост в об-
ластта на раната, липса 
на чувствителност, при-
дърпване.
Уведомете вашия лекар 
или акушерка, ако:
 Имате повишена 

температура;
 Болката се влошава; 
 Имате  обилно гени-

тално кървене
 Имате зачервяване  

или подуване на 
мястото на разреза

 Имате болка, зачер-
вяване и тежест в 
гърдите;

 Имате болка и паре-
не  при уриниране

По време на периода на 
възстановяване
 Майката е необхо-

димо да поддържа 
хидратация като пие 
много вода

 Да приема предпи-
саните  лекарства 
според указанията

 Да  почива при все-
ки удобен момент

 Да избягва тежки 
физически натовар-
вания

 Може да използва 
колан за бременни

 Не трябва да се 
ползват тампони

Раждането изисква дове-
рие към компетентността 
на лекарите и акушерките. 
Помогнали сме на хиляди 
жени да станат майки и 
винаги работим с любов 
и грижа към жената и бе-
бето.
Откакто свят светува же-
ната ражда- това е нейна-
та благословена роля за 
съхраняване на човешкия 
род. Създаването на нови 
методи за подпомагане 
на родовия процес са спа-
сили много животи и са 
дали живот на много хора.  
Но, ако няма обосновани 
медицински индикации, 
нормалното раждане е 
най- доброто за майката и 
бебето.
Теодора Маркова старша 

акушерка  в  ПСАГБАЛ 
„Света София“

https://mamazona.bg/
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ДАНИЕЛА СЕЧКОВА

За контакти и консулта-
ции:
Даниела Сечкова – член 
на Международната асо-
циация по холистична 
ароматерапия (NAHA), 
NAHA сертифициран аро-
матерапевт, AromaTouch 
специалист, създател на 
бранда арома дифузери 
HealthyYou, автор на кур-
сове и обучения за упо-
требата и приложението 
на етеричните масла без-
опасно и ефективно.
Тел: 0888149007
Имейл: info@healthyyou.bg
Сайт: healthyyou.bg 
FB: Healthy You – здрави с 
етерични масла

ГРИЖА ЗА 
КОЖАТА 
ПРЕЗ ЗИМАТА 
Зимата е тук и поставя своите ежегодни предизви-

кателства пред кожата – нашият най-голям орган! 
През зимата кожата е изложена на студ, който може да 
доведе до напукване, както и на вятър, който може да 
доведе до дехидратация, сухота и загрубяване. Да не 
забравяме е слънцето по високите планински райони, 
което може да доведе до зачервяване и изгаряне на 
кожата. 
В същото време кожата на бременните жени и жените 
след раждането е подложена на допълнители предиз-
викателства с оглед хормоналните проблеми, разтяга-
нето от растящото бебче, риска от появата на стрии и 
смяната на козметиката с подходяща за бременност-
та.
В този брой на нашата рубрика ще ви дам моите съве-
ти как да поддържате кожата си здрава, подхранена и 
сияеща с помощта на 100% натурални продукти, част 
от които са толкова натурални, че са буквално ядливи 
Затова съм ви приготвила водопад от лесни, практич-
ни и супер ефективни рецепти с натурални съставки.

Скраб за устни – гладки и сочни, край на 
напукването

4 ч.л. кокосова захар
3 ч.л. течен мед
3 ч.л. студено пресовано 
кокосово масло

Смесете всички съставки в малка стъклена купичка 
до образуването на гъсна пастообразна смес. Прех-
върлете в стъклено бурканче с плътно затваряща се 
капачка и съхранявайте в хладилника. Използвай-
те около 1 ч.л. от сместта, за да ексфолирате нежно 
устните, ако са напукани с леки кръгови движения за 
около 1 минута. Изплакнете с приятно топла вода и 
нанесете балсам за устни – рецептата е по-долу. Този 
скраб нежно ексфолира и премахва мъртвите клетки, 
но също така овлажнява и защитава устните от из-
съхване.

2 к. Див портокал или 
Лимон
2 к. Спеърминт

https://mamazona.bg/
mailto:info@healthyyou.bg
https://www.healthyyou.bg/
https://www.facebook.com/HealthyYouBG/
https://www.facebook.com/HealthyYouBG/
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Балсам за устни – меки, 
пухкави и защитени

Маслен бленд за много сухи 
ръце 

Скраб за устни – гладки и сочни, край на напукването

Скраб за устни – гладки и сочни, край на напукването

1 с.л. пчелен восък
1 с.л. студено пресовано кокосово 
масло
1 с.л. масло от какао/бадемово 
масло или жожоба – може и микс 
5-7 к. Див портокал или Гераниум

8 с.л. масло от карите/авокадо
4 с.л. студено пресовано кокосово 
масло
2 с.л. пчелен восък
14 к. Лавандула
14 к. Гераниум

1 с.л. течно кокосово или сусамово масло
1-2 к. Лимон или друг цитрус, Лайка

1 ч.ч. масло от карите/авокадо
1 ч.ч. студено пресовано кокосово 
масло

В съд на водна баня разтопете базови-
те масла и восъка до пълно втечнява-
не. Охладете леко сместта, прибавете 
етеричните масла и разбъркайте енер-
гично. Налейте в подходящ съд от стък-
ло, метал или формичка за балсам за 
устни.

В съд на водна баня разтопете базо-
вите масла и восъка до пълно втечня-
ване. Охладете леко сместта, приба-
вете етеричните масла и разбъркайте 
енергично. Налейте в подходящ съд от 
стъкло. Съхранявайте плътно затворе-
но. Нанасяйте малко количество върху 
ръцете, поставете копринени ръкавици 
през нощта за още по-добър ефект. 

Много бременни и кърмещи жени имат проблеми с венците, зъбите и оралното здра-
ве. Използването на тази смес с техниката Oil pulling или т.нар. жабурене е древна 
практика в Аюрведа и има отличен ефект. Тя ще помогне за здравето на венците, 
поддържането на зъбите бели, а дъхът свеж. Жабурете тази смес в устата си поне 
10 мин. сутрин преди да измиете зъбите си. Жабурете спокойно, бавно, няма нужда 
от бързи движения. След това я изплюйте. Ще забележите, че тя е станала сивкава, 
жилава и неприятна. След това измийте зъбите си. Техниката е призната като детокс 
техника, може да се прави всеки ден. Разликата ще усетите още след 3-4 дни. 

В съд на водна баня разтопете базовите масла и восъка до пълно втечняване. Охла-
дете леко сместта, прибавете етеричните масла и разбъркайте енергично. Налейте 
в силиконови формички и оставете да се охладят и стегнат за около 2-3 часа. Съх-
ранявайте в плътно затворена кутийка. Вземете барчето в ръце. От топлината то 
ще започне да се топи. Вземете нужното количество и намажете сухите участъци, 
повтаряйте колкото е нужно. Може да се използва и за сухи стъпала и напукани 
пети. При ползване за пети, непременно накиснете кратака в топла ваничка със 
сол, ексфолирайте със скраб за крака и след това нанесете масления бленд. Вижте 
рецептата за ексфориант за тяло и пети по-долу.

1 ч.ч. пчелен восък
15 к. Лавандула/Див портокал
15 к. Гераниум

https://mamazona.bg/
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Скраб за тяло и пети за 
нежна и гладка кожа

Ароматна отпускаща вана за 
уморени и тежки крака

150 гр. кокосова захар
50-80 мл. жожоба
10 к. Лимон
5 к. Грейпфрут
5 к. Спеърминт

1 к.ч. Epsom соли – магнезиеви соли
1 ч.л. базово масло – бадемово или 
друго
5 к. Лавандула/Лимон

Смесете всичко без жожобата. Нея до-
бавяйте на части, за да се получи смес 
с консистенцията на пухкав мек пясък, 
а не мазна гъста маса. Съхранявайте 
в стъклен буркан с плътно затваряне. 
Вземете количество колкото орех, раз-
търкайте в длани и нанесете на влажна 
и топла кожа. Скрабът е изключително 
овлажняващ и няма да има изсушаващ 
ефект. Подходящ и за сухи ходила и на-
пукани пети.

Смеси всичко заедно с топла вода в 
малка ваничка за крака или уред за 
вана на краката. Потопи краката и из-
чакай 10 минути. След това може да 
използваш скраба по-горе, за да сва-
лиш мъртвата и суха кожа. Подхрани с 
масления бленд под формата на твър-
до барче. Тази домашна СПА процеду-
ра може да направи за теб твоя любим 
партньор.  

Преди да използвате етеричните масла по време на бременност, важно е да знае-
те, че не всички масла са подходящи в този период, както и че не всички масла са 
еднакви. Не забравяйте да тествате всеки продукт преди първа употреба. При на-
личие на дразнене, не го употребявайте. Консултирайте се с лекар при всяко нераз-
положение по време на бременността ви и с ароматерапевт преди да решите кое 
етерично масло да използвате в конкретния случай. Информацията в тази статия 
не изключва и не заменя консултацията с лекар. В практиката ми аз се доверявам 
и използвам маслата на dōTERRA.

За контакти и консултации:
Даниела Сечкова – член на Международната асоциация по холистична ароматера-
пия (NAHA), NAHA сертифициран ароматерапевт, AromaTouch специалист, създа-
тел на бранда арома дифузери HealthyYou, автор на курсове и обучения за употре-

бата и приложението на етеричните масла безопасно и ефективно.
Тел: 0888149007

Имейл: info@healthyyou.bg
Сайт: www.healthyyou.bg

FB: Healthy You – здрави с етерични масла

https://mamazona.bg/
mailto:info%40healthyyou.bg?subject=
http://www.healthyyou.bg
https://www.facebook.com/HealthyYouBG
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Лесно е да приемем 
костите си за даде-

ност. В крайна сметка те 
вършат цялата си работа 
зад кулисите. Но когато 
една кост се счупи, това 
е голяма работа. Костите 
отнемат време, за да за-
здравеят, дори и при де-
цата. Наличието на здра-
ви кости в детството по-
лага основите за здраве-
то на костите през целия 
живот. Ние изграждаме 
почти цялата си костна 
плътност, когато сме деца 
и тийнейджъри. Процесът 
на изграждане на костите 
завършва предимно око-
ло 20-годишна възраст.  
Децата със силни кости 
имат по-голям шанс да 
избегнат костната сла-
бост по-късно в живота 
си. Като родители можем 
да помогнем, като се уве-
рим, че децата получават 
трите ключови съставки 
за здрави кости: калций, 
витамин D и физическа 
активност.

1Давайте на децата 
храни с високо съ-

държание на калций 

Калцият е минерал, който 
е известен с изграждане-
то на здрави кости. На-
мира се в млечните про-
дукти, бобовите растения, 
някои ядки и семена и 
зеленолистни зеленчуци.  
Насърчавайте децата си 
да ядат храни с високо 
съдържание на калций: 
• Ако детето ви обича 
млечни продукти, насър-
чавайте го да консуми-
ра ежедневно в умерени 
количества. По-малките 
деца се нуждаят от 2-3 
порции нискомаслени 
млечни продукти всеки 
ден, докато по-големите 
деца може да похапват и 
по 4 порции.

2Давайте на децата 
натурална хранител-

на добавка с витамин D 
Витамин D (понякога обо-
значаван като витамин 
D3) помага на тялото да 
абсорбира калция. Но по-
вечето деца не ядат мно-
го храни, които съдържат 
витамин D. Тъй като ви-
тамин D е толкова важен, 
педиатрите препоръчват 
на всички деца да прием-

ат добавка с витамин D, 
особено през есенно-зим-
ния период, когато не се 
радваме достатъчно на 
слънцето. Витамин D е 
особено необходим и за 
новородените, особено 
за т.нар. „зимни бебета“. 
Посъветвайте се с вашия 
лекар от какво количе-
ство витамин D се нуж-
дае вашето дете и кой е 
най-добрият начин да му 
го осигурите.

3Насърчавайте де-
цата да тренират 

Нашите мускули стават 
по-силни, колкото пове-
че ги използваме. Съ-
щото важи и за костите. 
Дейностите като ходене, 
бягане, скачане и кате-
рене са особено полез-
ни за изграждането на 
здрави кости. Те използ-
ват силата на нашите 
мускули и гравитацията, 
за да окажат натиск вър-
ху костите ни. Натискът 
помага на тялото да из-
гради по-здрава кост. 
За всеки човек е важно 
да приема достатъчно 
калций, витамин D и да 
бъде физически активен. 
Но наистина всичко това 
е от ключово значение 
за децата - особено кога-
то растат и през тийней-
джърските години. Наша 
мисия, като родители, е 
да осигурим всичко това 
на децата си, за да растат 
здрави и свободни да из-
следват света.

НАЧИНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ЗДРАВИ КОСТИ3

https://mamazona.bg/
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ЙОАННА ДРАГНЕВА

1Йоанна, здравей, за 
много години! Изглеж-

даш прекрасно, в очаква-
не на второто чудо в жи-
вота ви. Как се чувстваш, 
как протича бременност-
та?
Йоанна: Спокойна съм, 
вече много нетърпелива 
да гушна малката принце-
са! Бременността протича 
нормално, бебето се раз-
вива добре. За сега отно-
во върви малко по-голе-
мичко от нормата, но да 
видим колко ще се роди. 
Вече ми е тежко, ходя бав-
но и повече наблягам на 
почивката.

2По-различна ли е тази 
бременност от предиш-

ната и с какво?

Йоанна: Казват, че бре-
менностите не си при-
личат и вече се убедих в 
това. Втората ми бремен-
ност е съвсем различна 
от първата. Този път, за 
разлика от първата, още 
от самото начало не се 
чувствах добре, така про-
дължава на приливи и 
отливи и до сега. С пър-
вата имах много енергия, 
докато сега се изморявам 
много повече и въпреки, 
че съм качила по-малко 
килограми, се чувствам 
много тежка и тромава.

3Как АннМари приема 
предстоящата поява на 

новия член на семейство-
то? 
Йоанна: Още от момента, 
в който разбрахме хубава-
та новина започнахме да 
ù говорим. Тя вече много 
добре знае, че всеки мо-
мент бебето ще се роди и 
мисля, че го чака с нетър-
пение! Вълнува се, гали 
ми корема, целува го и 
казва “бебе, идвай”. Надя-
вам се плавно да премине 
първата им среща и да се 
разбират. Изчетох доста 
материали за това как да 
представиш новото бебе 
на по-голямото дете, как 
трябва да общуваш с го-
лямото дете, така че да не 
ревнува. Консултирах се 
и със специалист и се на-
дявам да поставим добри 
основи на разбирател-
ство и хармония между 
децата.

Йоанна Драгнева е популярна и обичана българска 
поп певица, тв водещ и щастлива майка на дъщеря на 
година и половина – АннМари, а в момента е в очак-
ване на второто чудо в живота си.

https://mamazona.bg/
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4На финалната права от 
бременността все още 

ли си толкова активна в 
ежедневието си или пона-
мали малко темпото? 
Йоанна: Да, отдавна нама-
лих ангажиментите, защо-
то и не се чувствах добре 
през по-голямата част 
от бременността. А сега 
вече  съм се отдала на по-
следните приготовления 
и голямото очакване!

5Промени ли по някакъв 
начин храненето си?

Йоанна: По-принцип гле-
дам да се храня здраво-
словно, но сега още пове-
че внимавам. Наблягам 
предимно на плодовете 
и зеленчуците, както и на 
чисто месо и риба. Поня-
кога много ми се дояжда 
хубава баница със сирене, 
позволявала съм си два- 
три пъти за цялата бре-
менност. Като цяло избяг-
вам тестените и сладкото. 
През цялата бременност 
си правя фрешове от ли-
мони, които много ми се 
услаждат.

6Твоите пожелания към 
читателите на списа-

ние МамаЗона за новата 
2022 година?
Йоанна:  Пожелавам на 
първо място здраве, след 
това повече хубави емо-
ции и разбира се, новата 
година да е в пъти по-до-
бра от изминалата. Да не 
спират да вярват в чудеса 
и с постоянство да пости-
гат мечтите си! 

https://mamazona.bg/
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ПЪРВИ ТРИМЕСТЪР ОТ БРЕМЕННОСТТА - КОИ 
УПРАЖНЕНИЯ СА ПОДХОДЯЩИ

Многобройни са ползи-
те за здравето от уп-

ражненията през първия 
триместър, знаем това: 
помагат за добрия сън, 
подобряват настроението 
и намаляват стреса, ре-
гулират теглото преди и 
след раждането, намаля-
ват риска от преждевре-
менно раждане и много 
други.
Независимо дали сте 
тренирали рядко преди 
бременността или сте по-
сещавали залата всеки 
ден, трябва да се консул-
тирате с вашия лекар за 
това какви упражнения и 
с какво ниво на натова-
реност да изпълнявате 
по време на бременност-
та. Много е важно през 
първия триместър да се 
насочите към умерено на-
товарване с упражнения, 
които не надвишават 90% 
от максималните удари 
на сърцето ви в минута, 
продължителността на 

тренировката да бъде 
между двадесет и триде-
сет минути дневно и да 
пиете достатъчно вода. 
Ето няколко вида тре-
нировки, които са под-
ходящи през първия 
триместър от бремен-
ността и ще ви помогнат 
да се чувствате добре, 
като същевременно па-
зите вас и вашето бебе. 
 
1. Ходене
Ходенето е особено по-
лезно и е една от най-до-
брите сърдечно-съдови 
тренировки за бремен-
ни жени. Всичко, от кое-
то се нуждаете, е удобен 
чифт стабилни обувки. 
Стремете се към умерено 
увеличаване на сърдеч-
ната честота – не са не-
обходими спринтове – и 
започнете с удобно тем-
по, преди постепенно да 
увеличавате крачката си. 
 

2. Плуване
Плуването носи много 
ползи за сърдечно-съдо-
вата система и изгражда-
не на мускули на ръцете и 
краката. Освен това плу-
ването може да намали 
подуването на ръцете, 
глезените и краката и е от-
лична тренировка с ниско 
въздействие за жени, 
които изпитват болки в 
долната част на гърба. 
 
3. Танци (или аеробика)
Стига да не включват ин-
тензивно скачане, тези 
занимания ще ви донесат 
не само много ползи, но и 
чудесно настроение. Ако 
не обичате да танцувате, 
помислете за присъеди-
няване към групов клас 
по аеробика - има такива, 
предназначени специал-
но за бъдещи майки. В 
клас за пренатални уп-
ражнения можете да се 
насладите на компанията 
на други бъдещи майки.
4. Йога
Много бъдещи майки 
обичат йога заради спо-
собността й да тонизира 
мускулите и да подобрява 
гъвкавостта, без да на-
товарва нежните стави. 
Пропуснете часовете по 
Бикрам и Хот йога – те 
не са подходящи по вре-
ме на бременността. Из-
бягвайте всякакви пози, 
които ви карат да лежите 

https://mamazona.bg/
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по гръб, което може да ви 
причини недостиг на въз-
дух, замаяност и гадене. 
 
5. Пилатес
Една тренировка по пи-
латес веднъж седмично 
може да развие и предиз-
вика силата на ядрото, 
да подобри баланса ви и 
да смекчи тази неприят-
на болка в долната част 
на гърба. Както при йога 
позите, избягвайте вся-
какви движения, които 
ви карат да лежите по 
гръб, и внимавайте да не 
се пренапрягате, особено 
при разтягане на корема. 

 
В дните, в които нямате 
възможност да посеща-
вате групови занимания, 
можете да се наслади-
те на кратък стречинг в 
комфорта на дома си или 
да се абонирате за он-
лайн платформа, в която 
има видеа за бременни. 
И най-важното: слушайте 
тялото си и дори при лек 
дискомфорт, незабавно 
преустановете трениров-
ката и се консултирайте с 
вашия лекар.

https://mamazona.bg/
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МАЙЧИНСТВО

АКЦЕНТИ

Масаж и гимнастика за бебета
Заекване в ранното детство
Умението да се грижим за себе си и 
другите или какво е асертивно пове-
дение?
Детето зодия козирог - педантичен, 
интелигентен, активен
Витамини и мастни киселини

https://mamazona.bg/
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МАСАЖ И ГИМНАСТИКА ЗА БЕБЕТА

Д-р Николета Парпулова и Д-р 
Магдалена Богданова са специа-
лизанти по педиатрия към частна 
столична болница (МБАЛ „Здра-
вето“), за които медицината не 
е само професия, но и начин на 
живот. Те освен лекари, са и май-
ки, които вярват, че правилното 
отглеждане и профилактиката са 
най- важни за едно здраво дете. 
Д-р Парпулова преглежда актив-
но, а Д-р Богданова по време на 
своето майчинство създава своя 
страничка в Инстаграм и Фейсбук 
(@bogdanova.md) в помощ на ро-
дителите.

Д-р Николета Парпулова Д-р Магдалена Богданова

Всички знаем, че на бе-
бетата се прави масаж, 

после гимнастика. Но 
дали всички знаят защо 
са необходими, какви са 
ползите от тях. Кога е 
най- подходящото време 
за започване на масажа, 
след раждане? Техниките 
за приложение? Сега ще 
се постараем да внесем 
яснота по тези и други въ-
проси.

Масажът и гимнастиката 
са част от закалителната 
програма на децата. Пра-
вят се на всички здрави 
бебета и на такива със 
здравословен проблем 
след консултация с педи-
атър. Те спомагат за пра-
вилното им физическо и 
нервнопсихическо разви-
тие . Също така са част от 
профилактичната програ-
ма за затлъстяване при 

децата. Ползите от бебеш-
кият масаж и гимнастика 
са много: укрепват мус-
кулният тонус, подобря-
ват кръвообращението и 
кръвоснабдяването, по-
добряват  храносмилател-
ната функция- спомагат 
за по- лесно преминава-
не периода на коликите, 
стимулират перисталти-
ката, укрепват имунитета, 
спомагат за развитието 
на двигателната функция- 
пълзене и последващо 
прохождане на детето. 
Полезни са за деца с лош 
апетит, ниско тегло, пони-
жен или повишен муску-
лен тонус. Ежедневното 
им прилагане спомага за 
доброто емоционално-
то състояние на детето. 
Чрез нежните погалващи 
движения те се чувстват 
обичани и спокойни. Има 
доказателства, че релак-

сацията по време на ма-
саж може да спомогне за 
подобряване на съня. До-
казано е, че чрез масажа 
се доизгражда и сплотява 
връзката майка/татко- 
дете. 

Кога трябва да се започне 
масажа???

Ако детето е здраво и 
няма медицински про-

тивопоказания, масаж 
може да се започне още в 
първите дни след ражда-
нето. Поради притеснения 
и неопитност на родители-
те обикновено се започва 
няколко седмици след 
раждане. За правилен ма-
саж, трябва да се спазват 
някои условия:1.Масажът 
и гимнастиката трябва да 
се прилагат при спокойно 
и будно бебе, никога ко-
гато то е неспокойно или 
спящо. 2.Избира се подхо-
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дящо   време за започва-
нето му. Най- често през 
деня или вечер след баня, 
30 мин преди или 40мин 
след нахранване. Напра-
вен масаж след хранене 
може да предизвика пов-
ръщане.3. Избира се под-
ходяща температура 23-
25С. 4. Бебето се поставя 
на равна повърхност- на 
леглото или на масата за 
повиване, върху мека пе-
лена. 5. Бебето се събли-
ча и се оставя по палена, 
а може и изцяло голо 6. 
Винаги със затоплени 
ръце. Препоръчва се на 
ръцете да няма бижута 
като пръстени, гривни, без 
дълги нокти. Всичко това 
е предпоставка неволно 
да нараните вашето дете. 
7.Използва се масажно 
бебешко олио или лоси-
он- според сезона, като 
се избягва областта на 
лицето, за да не попадне 

върху очите. Препоръчва 
се също избраната козме-
тика да е без миризма 
и парабени. Ако детето 
има проявени алергии 
или кожни проблеми е 
необходимо да се напра-
ви консултация с лекар. 8 
Посоката на масажа е ви-
наги от периферията към 
сърцето- по този начин се 
подобрява се кръвотока. 
9. Не се правят масажни 
движения върху стави и 
гръбначен стълб и глава. 
10.Хубаво е по време на 
масажа да осъществите 
зрителен контакт и да го-
ворите нежно с мили думи 
на мъничето, да му пеете 
песни или пък да пуснете 
някоя успокояваща музи-
ка. Така ще го предразпо-
ложите, ще му създадете 
приятна емоция и вина-
ги ще си чака масажа, а 
после и гимнастиката с 
нетърпение.11. Масажът 

трябва да се спре, ако бе-
бето е неспокойно, най- 
често, ако е гладно или 
има някакъв температу-
рен дискомфорт.

Има състояния при които 
масаж и гимнастика не се 
препоръчват:. фебрилни 
състояния, инфекции на 
кожата, бъбречни заболя-
вания. ВСМ, Рахит, Инг-
винални и пипни хернии, 
Отрицателна реакция на 
детето към масажа и гим-
настиката. 

Основни техники за бе-
бешки масаж са:
Поглаждане - от пери-
ферията към сърцето. С 
поглаждане се започва и 
завършва масажа

Почукване - С резки дви-
жения с върха на пръсти-
те. Не се прави в областта 
на сърце, бъбреци и ко-
рем.
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Размачкване - върху край-
ниците, като следва пра-
вилото от периферия към 
сърце. С кръгообразни 
притискащи движения.

Разтриване - с дланите 
или пръстите. Предимно 
големите мускули на кра-
ката, дупето.

При масаж се следва 
определена последова-
телност: Започва се с ръ-
чички- поглаждане, раз-
мачкване, разтриване, 
почукване поглаждане, 
гърдичките- поглаждане, 
размачкване, поглажда-
не. Коремче- поглаждане 
и размачкване. Поставя-
ме дланите на пъпчето 
и с въртим в посока на 
часовниковата стрелка. 
Крачета- същото както 
при ръчичките. Седали-
ще  и гръбче- поглаждане, 
разтриване, почукване, 
поглаждане.

След масажа, започва и 
пасивната гимнастика в 
следната последовател-
ност. Има много упраж-
нения, които могат да се 
прилагат. Аз ще ви запоз-
ная с основните. Започва 

се с упражнения за укреп-
ване на шиината мускула-
тура с цел задържане на 
главата. Малкото човече 
трябва да се постави по 
корем за кратко време ня-
колко секунди, след което 
постепенно това време се 
увеличава. За да задър-
жите вниманието пред бе-
бето може да се постави 
шарена играчка. Ако бе-
бето се измори( то ще ви 
покаже с плач, неспокой-
ство, раздразнителност, 
че вече не му е комфорт-
но), трябва да се обърне. 
Ако в началото изпитва 
отрицателни емоции, 
това упражнение трябва 
да се отложи. Другото уп-
ражнение е рефлекторно 
пълзене по Бауер. Прила-
га се когато бебето се за-
държа малко по- дълго по 
корем. Поставено в това 
положение с ръце се под-
пират стъпалата му и то 
рефлекторно се отблъск-
ва.Следват упражнения 
за ръчички:   разтваряна 
на ръчичките в страни и 
кръстосване от пред. По-
сле повдигане на ръцете 
на горе и спускане бавно 
и плавно надолу. Сгъване 

и разгъване в лакътната 
става. Завършва се с раз-
триване на дланите. Вся-
ко едно упражнебие се 
повтаря 4-5 пъти.

Крачета: Сгъване на двете 
крачета към коремчето и 
разгъване, без да има на-
тиск. След това с ръце се 
обхващат коленцата и раз-
гъват крачетата в страни- 
тип Жабка. Каране на ко-
лело. И накрая раздвиж-
ване на ходилата.  Следва 
тупаница- крачетата се 
хващат и последовател-
но допират пода сякаш 
тропат. Сгъване на кра-
ката с изправени коленни 
стави- крачетата се пов-
дигат нагоре с изправени 
коленни стави. Повдига-
не на краката от коремно 
положение- с едната ръка 
се притискат раменете   
леко към пода, а с друга-
та се повдигат крачетата. 
Повдигане на раменете и 
гърдите от коремно поло-
жение. Обръщане от гръб 
по корем. След 4м.в – ед-
новременно движение на 
двете ръце в кръг. След 
5м.в   се прави мост- от 
легнало положение по 
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гръб с едната ръка се фи-
ксират крачетат за пода, а 
с другата ръка се повдига 
кръста. Количка- бебето 
е поставено на пода, под-
пряно на длани и с ръце 
повдигаме краката наго-
ре отделяйки тялото от 
пода. Танцуване- детето 
се държи под мишници-
те, опряно на пода и   с 
плавни и нежни движе-
ния се повдига и спуска. 
С тези упражнения бебето 
се подготвя за застава-
не в седнало положение, 
пълзене и прохождане. 
В никакъв случай детето 
не трябва да се насилва 
за гимнастика. Всичко 
трябва да се прави бавно, 
плавно не насилствено. 
Най- добре е под форма-
та на игра. За стимулация 
може да се използват раз-
лични играчки- цветни, 
забавни, издаващи звуци 
или пеещи песни. Бебета-
та също така не трябва да 
се насилват да седят, без 
самите те да са готови и 
да го искат. Същото важи 
и за изправянето и стиму-
лирането за ходене. Всич-
ко това може да окаже 
негативно въздействие 
върху ОДС.

Гимнастиката и масажа 
имат своето значение в 
различните възрастови 
периоди
В първите три месеца 
са важни за укрепване 
на шийната мусулатура- 
подпомагат контрола на 
главата.   Подпомагат за 
намаляване и нормализи-
ране на повишеният мус-

кулен тонус. През второто 
тримесечие мускулният 
тонус се е нормализирал 
и целта е кординация на 
мускулите на ръцете и тя-
лото. Подготовка на дете-
то за обръщане от гръб по 
корем и обратното, както 
и подготовказа пълзене. 
През третото тримесечие 
гимастиката започва да 
измества масажа. През 
този период се стимулира 
пълзенето, подпомагане 
на детето да стои изпра-
вено на стабилна основа. 
Стимулиране ходенето на 
странична основа. Под-
помагане навеждането и 
клякането.През четвърто 

тримесечие: Стимулира-
не на прохождането. През 
този период трябва дете-
то да се стимулира да из-
качва ниски стълби, да се 
катери върху катерушки, 
естествено с ваша помощ.

Ако през някой от този 
периоди забележите, че 
вашето дете няма добър 
контрол на главата, ка-
къвто трябва да има в 
края на втория месец, не 
седи самостоятелно в 
края на 7м.в или не е про-
ходило на 1г6м, е нужно 
да се обърнете към меди-
цински специалист.

https://mamazona.bg/


януари 2022 22

ПОПИТАЙ ЛОГОПЕДА

Боряна Мургина по профе-
сия е логопед. Завършила 
е магистърска програма 
„Езикова и речева пато-
логия“. Своята кариера 
започва през 2014 година, 
като създава Логопеди-
чен и обучителен център 
„Мечо Пух“. Професионал-
но се е насочила  към: 

• Езиковото и говорно 
изоставане през ран-
ното детство; 

• Нарушение на артику-
лацията , плавността 
на речта.  

Боряна прави диагностич-
ни консултации на лица 
с речеви, емоционални и 
поведенчески нарушения 
от всички възрасти.
Като жена и родител смя-
та, че децата са прекрасни 
невинни същества и кол-
кото по-рано инвестираме 
в тях времето и внимание-
то си, толкова по-добър 
живот ще имат те. Всеки 
един родител, учител, бли-
зък трябва да наблюдава 
децата около себе си, да 
не пренебрегва малките 
сигнали в поведението 
и държанието на детето, 
които биха показали, че 
развитието му не е в пра-
вилната посока.

БОРЯНАМУРГИНА

ЗАЕКВАНЕ В РАННОТО 
ДЕТСТВО 

Заекването е една от про-
явите на неврозите у де-
цата. 

Заекването е често сре-
щан проблем при децата, 
особено във възрастта 
между 2 и 5 години. Из-
раз е на функционално 
разстройство на нервната 
система вследствие раз-
лични вредни въздейст-
вия, психотравми, страхо-
ви изживявания, преумо-
ра, прекараване на тежки 
заболявания и др. Всички 
те довеждат до наруше-
ние в координацията на 
функциите на говорния 
апарат. Израз на тази не-
координираност е това, 
че заекващото дете или 
издиша въздуха предва-
рително, преди да е про-
изнесло желаната дума, 
или пък въздухът напира 
с голяма сила още върху 
първата сричка.

Има два типа заекване:

Многократно повтаряне 
на първата сричка от из-
говаряната дума и чак 
след това се изричат оста-
налите срички. Например: 
ма-ма-ма-ма-мама.

Продължително задържа-
не върху първия звук на 
думата и едва след това 
произнасяне на цялата 
дума. Например: в-в-в-в-
врата. 

Физиологични

• увреждане на нервна-
та система след трав-
ма при раждането;

• пушене и пиене на 
алкохол от майката 
по време на бремен-
ността;

• наследствено пред-
разположение;

• травма на мозъка;

• болести на речеви-
те органи (ларинкса, 
носа, фаринкса);

• промени в нервната 
система поради забо-
ляване (рахит, инфек-
циозни заболявания).

Психологични

• стресови ситуации, 
психоемоционални 
шокове;

• загуба на близки;

• невротични реакции: 
страхове у децата 
(страх от тъмнина, на-
казание 

• силно чувство на не-
приязън, ревност;

• желание на детето да 
привлече внимание-
то на родителите;

• силен ужас (гръмо-
тевични бури, кучета, 
сцени на ужас във 
филми).
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Социални

• прекомерна строгост 
на родителите;

• имитация на заекващ 
член на семейството 
или друго дете;

• семейни проблеми и 
скандали;

• небалансирана диета 
с прекомерно количе-
ство протеини в хра-
ната;

• претоварване на де-
тето (ранно изучава-
не на чужд език или 
дори на няколко ези-
ка; неконтролирано 
гледане на телевизия, 
дълги компютърни 
игри и др.);

• недостатъчно вни-
мание на родителите 
при формирането на 
речта, което води до 
бърза, прибързана 
реч;

• промяна в местожи-
веенето, постъпване 
в детско заведение 
или прехвърляне на 
детето в друга детска 
градина.

Заекването внася сери-
озни смущения в душев-
ния живот на детето пре-
ди всичко поради това, 
че такива деца са чест 
предмет на подигравки 
и огорчения от страна 
на техните връстници, 
които не разбират същ-
ността на състоянието 
им. Децата със заекване 

често стават мълчали-
ви, затворени, раздраз-
нителни и с подчертано 
чувство за малоценност. 
 
Заекването като израз 
на функционално нервно 
разстройство е напълно 
излечимо. В случаите, ко-
гато то с появява внезап-
но, добре е детето да се 
отдели от детското заве-
дение, ако посещава тако-
ва.

В различните възрасти 
терапията има различна 
структура. В началото те-
рапевтът може да подпо-
мага родителите със съ-
вети, различни стратегии 
или подходи как да оси-
гурят максимално адек-
ватна подкрепа на детето 
си, в посока на неговата 
плавност.

След 3 годинки може да 
пристъпим към индирект-
на терапия, насочена към 
детето. Тук основно тряб-
ва да обучим родителите 
как да моделират за дете-
то си различни техники за 
плавен говор. Има много 
успешни семейно-ориен-
тирани програми, които 
да структурират терапия-
та в тази възраст.

Около 4 и половина вече 
биха могли да се използ-
ват директни методи за 
интервенция. Чрез тях те-
рапевтът може да офор-
ми уменията на детето за 
все по-плавен говор, все 
по-често.

За децата в училищна въз-
раст, както и за възраст-
ните със заекване, е ва-
жно в терапията да бъдат 
адресирани и дейности за 
справяне с чувствата.

Макар и по-рядко, пробле-
ма със заекването остава 
и в по-късна възраст. Спе-
циалистите предупрежда-
ват, че ако не се отстрани 
навреме, проблема може 
да повлияе негативно на 
развитието на детето, на 
неговото самочувствие и 
самооценка. Освен това, 
дефектите на артикулаци-
ята могат да се прехвър-
лят върху писането. Ето 
защо, е хубаво при конста-
тирано нарушение на гово-
ра, преди детето да тръгне 
на училище да се посети 
логопедичен кабинет и да 
се извърши диагностика 
за готовността на детето. 
Логопедите са категорич-
ни, че има много ефектив-
ни терапевтични подходи, 
по които да се преодолеят 
трудностите при говоре-
не.
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УМЕНИЕТО ДА СЕ ГРИЖИМ 
ЗА СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ 

ИЛИ КАКВО Е АСЕРТИВНО 
ПОВЕДЕНИЕ?

ДОРИНА ТАШЕВА
Дорина Ташева е дипло-
миран консултативен 
психолог и педагог. Спе-
циализирала е Позитивна 
психотерапия и Енергийна 
психология. Рейки Мастер 
е и изучава основите на 
Аюрведа и значението на 
храненето за психо-емо-
ционалното ни здраве. 
Нейната отдаденост в 
професионално отноше-
ние е СЕМЕЙСТВОТО. 
Дорина вярва, че щасти-
ето започва у дома! Тя е 
сертифициран треньор по 
партньорска интелигент-
ност, както и родов тера-
певт, и семеен констела-
тор.
Дорина използва множе-
ство инструменти от над 
15-годишните си обучения 
в своята терапевтична 
практика. Тя вярва в ця-
лостния подход към от-
криването на най-доброто 
за всеки човек. 

Хората израстваме сред 
различни, външни, мо-

дели на поведение. На 
правилност и грешност. 
Така несъзнателно сфор-
мираме поведенческият 
си модел. Който не винаги 
е „здравословен“ към нас 
самите.

Често срещам хора, които 
не могат да се заявяват и 
да поставя граници. Или 
противоположното – с аг-
ресивно, доминантно по-
ведение.

И двете крайности ни пре-
чат да се свързваме ця-
лостно с другите и да бъ-
дем социално щастливи.

Типовете човешко пове-
дение най-общо могат да 
се дефинират като кон-
структивно и деструктив-
но за личността.

Едно от основните важни 
умения е поставянето на 
лични граници, зачитай-
ки другия. Това се нарича 
АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ. 
Когато се свързваме с 
другите, ние проявяваме 
няколко типа поведение:

• пасивен
• агресивен
• пасивно-агресивен
• асертивен

При пасивното поведе-
ние, често се съгласяваме 
с другите и техните жела-
ния, за да им угодим. Во-
дещо в този тип е лична-
та ни неувереност и лич-
ностно омаловажаване. 
При агресивното поведе-
ние не зачитаме мислите, 
чувствата и желанията на 
другите. В този тип пове-
дение е нужно да спече-
лим на всяка цена, дори 
и да използваме грубост. 
При пасивно-агресивно-
то поведение на привид-
ността се вижда въздар-
жаност, но делата са аг-
ресивни. Той пренебрегва 
другите чрез мълчанието 
си. Инструментът, който 
използва спрямо околни-
те е чувство на вина. При 
асертивното поведение 
гласи „Аз печеля - ти пече-
лиш!“ Всички сме важни. 
Този тип хора с уваже-
ние и внимание споделят 
своите нужди, емоции и 
граници. Тук отстоява-
ме собствените граници, 
зачитайки границите на 
другия. Асертивните хора 
защитават своите цели, 
без да ги налагат. Те са от-
ворени да чуят всяко мне-
ние. Асертивността е едно 
от най-здравословните 
социаулни умения. Асер-
тивният човек е в хармо-

ЗЕЛЕНО СМУТИ

СПАГЕТИ ОТ ТИКВИЧКИ
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ния със себе си, защото умее да споделя 
нуждите си и да отстоява себе си, без да 
се държи заповеднически към другите. От 
когнитивно гледище, този тип хора изпит-
ват по-малко тревога. Също така - имат 
здравословно самочувствие. Защото ние 
се застъпваме само за важните неща, за 
важните хора. За това, което обичаме. И 
ако не го правим за самите себе си по по-

зитивен начин, ние подсъзнателно си 
отправяме послание: „Ти не си важен!“ 

Асертивността е присъща на емо-
ционално интелигентните хора.Тук е 
важно знанието - аз и ти сме част от 
едно цяло, където всички си взаи-
мовлияем и всяка брънка от тази Все-
ленска верига е важна!

ЗЕЛЕНО СМУТИ

СПАГЕТИ ОТ ТИКВИЧКИ

Всичко се блендира до гладка смес.

На спиралайзер оформяме спагети от тиквички (ако нямаме, 
можем да настържем на ренде, но тогава е важно да ги 
поставим в цедка, да ги осолим, за да премахнем водата от тях). 
Доабвяме чери домати, маслини и каперси. Пестото - в пасатор/
блендер пасираме 2 връзка босилект, сокът на 1 лимон, сол, 
черен пипер, пармезан, скилидка чесън, 100 мл зехтин, 100 гр 
орехи. Когато е готово добавяме върху спагетите. Можем да 
поръсим с конопено семе.

1 банан
шепа спанак
шепа магданоз
1 с.л. лимонов сок
ечемичена трева 
спирулина

сокът на половин 
портокал
100 мл вода
шепа боровинки
1 фурма

ЧИПС ОТ КЕЙЛ
Измиваме кейла, почистваме го от стеблата. Подсушаваме 
и накъсваме листата, подреждайки ги върху тавичка с хартия 
за печене. Поръсваме малко сол и зехтин. Печем на ниска 
температура до момента на втвърдяване на листата, като 
внимаваме да не ги изгорим. 

https://mamazona.bg/


януари 2022 26

АСТРОЛОГИЯ

ИВЕЛИНА РУСКОВА
 
Ивелина Рускова е  професионален астро-
лог, популярна със статиите си в списание 
Осем и своята рубрика в Шоуто на Мавриков. 
Щастлива Майка на две дълго чакани моми-
ченца - близначките Ивон и Никол. Основа-
тел на фондация Мечта за Дете, помагаща на 
жени с репродуктивни проблеми.

ДЕТЕТО ЗОДИЯ КОЗИРОГ- ПЕДАНТИЧЕН, 
ИНТЕЛИГЕНТЕН, АКТИВЕН

От ранна детска въз-
раст Козирозите не 

създават много проблеми 
на родителите си. Те ще се 
държат тихо, дори ако ле-
жат в мокри пелени.  По-
расналите деца разбират 
възрастните от една дума, 
не е нужно да я повтарят 
много пъти.  Те са при-
дирчиви към храната, не 
искат постоянно приви-
легии за себе си, не молят 
за нещо вкусно от майка 
си, както обикновено де-
цата обичат да правят. Те 
имат същото отношение 
към играчките: ще играе с 
тези, които са, без посто-
янно да изисква нови.

Родителите няма да бъдат 
доволни от детето: урав-
новесен, спокоен, не ка-
призен. Отвън това детето 
може дори да изглежда 
твърде инертно, но това 
не е така. Децата от този 
знак много обичат мама 
и татко, опитват се да не 
ги разстройват, затова 
се държат послушно.  Те 
също много обичат своя 

дом, стая, играчки, с една 
дума всичко близко и скъ-
по, което ги заобикаля.

Дете Козирог: Момиче

Момичетата Козирог 
са много строги към 

себе си и спазват дисци-
плина. За нея е важно да 
изпитва родителска лю-
бов и то просто така, а не 
към някои нейни дейст-
вия или поведение.  Бебе-
тата от този знак могат да 
се оттеглят в себе си, да 
се тревожат за собстве-
ните си реални и въобра-
жаеми недостатъци.  Род-
нините трябва да бъдат 
чувствителни към дъще-
ря си, да следят нейното 
поведение, да насърчават 
и да вдъхват увереност в 
нея. Тя се нуждае от роди-
телски грижи без преуве-
личение: свръхзакрилата 
и надзорът само ще на-
вредят.

Като цяло децата, родени 
под съзвездието Козирог, 
често са интроверти, по-

ради което е необходимо 
да им се вдъхва увере-
ност в себе си от ранна 
възраст.  Те имат силен 
характер и са способни да 
станат лидери с подходя-
ща подкрепа.

Дете Козирог: Момче

Момчетата от този знак 
са напълно само-

достатъчни.  Не създават 
много приятели, но и не 
страдат от това.  Козиро-
зите няма да казват на 
другите за своите наме-
рения и да се показват: те 
си поставят цел и вървят 
към нея.  Когато всички 
са сигурни, че някой друг 
е лидерът, Козирогът из-
веднъж излиза напред и 
се оказва победител.  Не-
говата целенасоченост 
се проявява във всичко, 
дори в малките неща, осо-
бено в глобалните неща.

Момчето от този знак е 
много привързано към 
семейството, винаги за-
щитава по-малките си 
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братя и сестри.  Поняко-
га изпитва ревност, но 
само от липса на внима-
ние.  Като тийнейджър 
рано започва да печели 
пари за личните си нужди 
и родителите му трябва 
да го насърчават в това 
начинание.  Козирозите 
предпочитат активен на-
чин на живот, често се за-
нимават със спорт. Те са 
много организирани.-

Дете Козирог: Характе-
ристики

Представителите на 
този знак не обичат да 

се изкачват напред. Пред-
почитат да мълчат, дока-
то имат силен характер, 
въпреки че в началото из-
глеждат нерешителни и 
срамежливи.  Козирозите 
ще преследват целта си 
отново и отново, докато 
накрая постигнат жела-
ния резултат.  Детето е 
много упорито и упорито 
във всичко, което касае 
неговите хобита и убеж-
дения.  Рядко се сприяте-
лява, не бърза да излее 
душата си пред първия 
срещнат.

Козирозите се опитват 
да стоят далеч от шум-
ни компании и забавле-
ния.  В същото време те 
са доста амбициозни и 
суетни, опитвайки се да 
заемат силно място в 
обществения ред.  Те се 
опитват с всички сили да 
изпреварят противника и 
да спечелят, но го правят 
по законни методи, без да 
прибягват до забранени 
методи.

Като цяло Козирозите са 
повече наблюдатели в 
живота и живеят по свои 
правила, без да пречат на 
другите.  Не може да се 
каже, че всички са тихи, 
има напълно отворени, 
весели натури, които лес-
но създават нови запоз-
нанства, има капризни и 
своенравни личности.  Но 
не винаги по външния 
вид и поведението на Ко-
зирога може да се гадае 
за истинското му настро-
ение.  Само чрез тясна 
комуникация човек може 
да разбере истинската му 
същност.

Здраве на бебето Козирог

Децата от този знак 
имат доста добро 

здраве, въпреки че често 
имат естествено крехко 
телосложение.  Те не са 
склонни към наднормено 
тегло и, без да се ограни-
чават в храната, дори под-
държат стройна фигура до 
значителна възраст.  Де-
тето Козирог не винаги 
има добър апетит, но това 
не трябва да тревожи ро-
дителите.  Хлапето няма 
да гладува, винаги усеща 
кога е сито.

Слабото място на роде-
ните под това съзвездие 
е мускулно-скелетната 
система, скелетната сис-
тема.  Родителите трябва 
да се уверят, че диетата 
на децата съдържа хра-
ни, съдържащи фосфор, 
калций, флуорид, и да им 
дават допълнително под 
формата на витамини за 
поддържане на здрави 

зъби и кости.  Фрактурите 
са често срещан проблем 
при малките Козирози, 
докато костите им все 
още не са толкова здрави, 
колкото при възрастни-
те.  Трябва да се внимава 
при избора на спорт, за да 
се избегне натоварването 
на ставите.

Те също така трябва да 
предпазват нервната сис-
тема, да избягват тревож-
ност.  Поради естествена 
мнителност те могат да 
развият неврози.

Хобитата на децата Кози-
рог
Децата Козирози са мно-
го търпеливи и усърдни 
от раждането.  За тях е 
лесно да научат дейнос-
ти, които изискват тези 
качества. Момчетата про-
явяват интерес към тех-
нологиите, момичетата 
постигат успех в точните 
науки.  Козирозите не са 
чужди на творческите 
наклонности, но тяхната 
педантичност и скрупу-
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лезност не позволяват на 
фантазията да се развие 
в пълна степен.  Те при-
лагат творчески импулси 
по свой собствен начин: 
момчетата обичат да бър-
никат с механизми, да ги 
разглобяват и ремонти-
рат, издълбават ги в дър-
во, момичетата могат да 
станат прекрасни дизай-
нери на дрехи.

Козирозите не са много 
склонни към публично 
говорене. Ако обаче жаж-
дата за красота надвие 
педантизма, тогава те ста-
ват талантливи танцьори, 
музиканти и певци.  По-
стоянството и трудолю-
бието помагат на творче-
ските представители на 
знака да станат добри ху-
дожници.  Момичетата от 
този знак показват спо-
собности в ръкоделието: 
плетене, бродерия.

Изучаване на дете Кози-
рог в училище

Малкият Козирог е 
много отговорен 

към образователния про-
цес.  Той поддържа ред 
навсякъде, учебниците му 
са спретнати в портфоли-
ото му.  Козирогът слуша 
внимателно учителя и 
следва всички негови ин-
струкции.  Той не възпри-
ема веднага материала, 
а го изучава по свой ща-
телен начин, но го помни 
дълго време.  Децата от 
този знак водят тетрадки 
и дневници спретнато, без 
петна.  Учителите обикно-

вено нямат проблеми с 
тях, често се поставят за 
пример на съучениците.

В същото време те внима-
телно изпълняват задачи 
и учат материала не защо-
то е интересно, а защото е 
необходимо: дори не ми-
слят да нарушават прави-
лата.

В училище детето Кози-
рог може да е неактивно, 
без да участва в социални 
събития, но може да се 
промени, когато порас-
не.  Тихото, скромно дете 
изведнъж се превръща в 
активна фигура, често ли-
дер на екип, става увере-
но в себе си.

Как да отгледаме дете 
Козирог

Родителите не трябва да 
оказват натиск върху 

детето, обвинявайки го в 
нерешителност и липса 
на инициатива. Всъщност 
той не е толкова инертен, 
колкото изглежда отвън, 
но няма да се суети за дре-
болии и да губи енергия 
напразно, да дава празни 
обещания.  Той чака под-
ходящия момент да пред-
приеме действия.  Посто-
янство, търпение, издръж-
ливост са ценните черти 
на характера на Козирози-
те.  Няма нужда да се оп-
итвате да оказвате натиск 
върху тях, да ги принужда-
вате да го правят по свой 
собствен начин.  Дълбоко 
в себе си те вече са взели 
решение.

Все пак трябва да ги нау-
чите да правят компроми-
си с другите и да могат да 
преговарят, да се подда-
ват.

Разширете кръгозора на 
детето, ходете повече с 
него, четете, разказвайте, 
учете да бъдете лоялни 
към чуждите възгледи и 
вярвания, тъй като кон-
серватизмът на Козирога 
често му пречи да приеме 
смяната на обстановка-
та. Едва ли от него ще из-
лезе реформатор или ре-
волюционер, той се при-
държа към установените 
порядки, без да мисли, че 
те може да са остарели от-
давна.  Опитайте се да му 
внушите способността да 
гледа на старите неща по 
нов начин, да търси алтер-
натива на съществуваща-
та, ако ситуацията не ви 
устройва.

Полезно е Козирогът 
да общува по-често с 
връстници, тъй като по 
природа той самият може 
да не поема инициативата 
да ходи и да общува. Той 
може напълно да се пото-
пи във виртуалния свят и 
това не допринася за пъл-
ноценното му развитие.

По душа Козирозите са 
много чувствителни, не 
им е чужда съпричаст-
ност, но не са свикнали да 
изразяват открито емоци-
ите си, външно оставайки 
напълно спокойни.  Тези 
качества в тях трябва да 
бъдат насърчавани, за да 
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не свикнат постоянно да 
потискат чувствата.  На-
учете детето си да забе-
лязва красотата наоко-
ло.  Децата от този знак 
са силно привързани към 
родителите и дома си и не 
проявяват инициатива да 
го напуснат.  Такова отно-
шение може да създаде 
зависимост.

Родителите трябва по-чес-
то да изпращат детето си 
някъде да почива: на ла-
гер, при баба, роднини, за 
да се научи да се адапти-
ра към нова среда.  Кон-
серватизмът често пречи 
на Козирозите да сменят 
скучна работа или връзка, 
те страдат, без да имат на-
вика да променят всичко.
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МАМА ВЪВ ФОРМА

Здравейте, казваме се Дени Филева и съм докторант 
в Русенски университет Ангел Кънчев. Освен това съм 
преподавател по Йогалатес, нутриционист и диетолог 
и създател на програмата “ Мама във форма”.  Обожа-
вам да пиша на интересни и забавни теми. Освен това 
скоро издадох първата си детска книга. 
Ако трябва да опиша себе си с една дума, тя би била 
любопитство

ДЕНИЦА ФИЛЕВА

ВИТАМИНИ И МАСТНИ КИСЕЛИНИ

В тази статия ще си по-
говорим за мастно-

разтворимите витамини, 
антиоксидантите и Омега 
3-6-9 мастни киселини. 
Както знаете, има доста 
противоречива инфор-
мация, която се шири из 
интернет пространството 
(а и не само) за това как-
ви точно са ползите и в 
какво количество трябва 
да приемаме Омега 3-6-9 
мастни.
Омега 3 мастните кисе-
лини се считат за есен-
циални мастни киселини 
(това означава, че тялото 
не може да го направи 
самостоятелно) и са от 
решаващо значение за 
редица биологични функ-
ции. Те са полиненаситени 
мазнини, които спомагат 
за намаляване на риска 
от сърдечни заболявания, 
засилват еластичността 
на кръвоносните съдове, 
намаляват холестерола и 
минимизират натрупва-
нето на вредни мастни в 
артериите. 

Омега-3 мастни ни помага 
да се потисне навлизане-
то на нездравословни LDL 
клетки в мембраните, за 
които писах в предишния 
брой на списание „Мама-
Зона“. Добрите източници 
на Омега-3 мастни кисе-
лини включват ленено 
масло, рибено масло, оре-
хи, сьомга, херинга, масло 
от рапица и морски водо-
расли. Те се намират и в 
тиквените семки, бразил-
ските орехи и синапените 
семена. 
Омега-6 мастните кисе-
лини също са полинена-
ситени мастни киселини. 
Изследванията показват, 
че те могат да бъдат по-
лезни за облекчаване на 
симптомите на ревмато-
иден артрит, намаляване 
на симптомите на екзема 
и осигуряване на облек-
чение за жени, страдащи 
от менопаузата. Омега-6 
мастните киселини се на-
мират в рапица, шам-фъс-
тък, пшеница, сусамово 
масло, както и сурови 
ядки и семена. 

Нека разгледаме и Оме-
га-9 мастни киселини, 
те са ненаситени мастни 
киселини, които се на-
мират в растителните и 
животинските храни; те 
също се синтезират в чо-
вешкото тяло. Известни 
са също като мононенаси-
тени мазнини  и се нами-
рат в храни като рапично 
масло, синапено масло, 
шафран масло и бадеми, 
шам-фъстък, авокадо и 
зехтин. 
Известно е, че омега-9 
мастните киселини опти-
мизират дисбалансите на 
холестерола в организма 
чрез намаляване на LDL 
лошият и повишаване на 
нивата на HDL добрият хо-
лестерола. 
Но нека отбележим и кои 
са нездравословните из-
точници на мазнини - пър-
жена храна, пълномасле-
ни млечни продукти, мас-
лени маргарини, сладки-
ши/торти, палмово масло.
И тук е моментът да по-
говорим за ефектите от 
излишната консумация 
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на мазнини.  Прекомер-
ният прием на мазнини 
води до затлъстяване или 
увеличаване на теглото, 
което е известно, че води 
до високо кръвно наля-
гане, сърдечни проблеми, 
затруднения с дишането, 
диабет, нередовен мен-
струален цикъл и ставни 
проблеми и др. Известно 
е също, че затлъстяването 
увеличава риска от някои 
видове рак, включително 
рак на дебелото черво, 
гърдата и жлъчния мехур.  
Високите нива на холес-
терол могат да блокират 
артериите и кръвоносните 
съдове поради отлагане 
на плака и да доведат до 
инсулт и инфаркт. 
Нивата на холестерола се 
считат за високи, ако са 
по-високи от 200 mg / dL. 
Затлъстяването (което 
обикновено се причиня-
ва поради висока консу-
мация на мазна храна) 
принуждава сърцето да 
работи по-усилено, за да 
изпомпва кръвта по тяло-
то и това води до високо 
кръвно налягане. Високо-
то кръвно налягане уве-
личава риска от инсулт, 
инфаркт и бъбречна не-
достатъчност. 
Колкото по-високо е ни-
вото на мазнини в тялото, 
толкова по-ниска е чувст-
вителността към инсулин. 
Както сами виждате, кол-
кото по - добре сме ин-
формирани за храната, 
която ядем и от какво има 
нужда тялото ни, толкова 
по - вероятно е да се по-
грижим адекватно и да се 
опазим. 

Витамин А, D, Е и К се кла-
сифицират като мастно-
разтворими витамини. 
Витамин А помага при 
редица важни биологич-
ни функции, включител-
но зрение, изграждане на 
имунитет и здрава кожа и 
коса. Освен това е мощен 
антиоксидант. Излишният 
прием на витамин А може 
да доведе до редица 
странични ефекти, които 
възникват от състояние, 
известно като хипервита-
миноза А.
Витамин D може да се 
синтезира в тялото чрез 
слънчева светлина и 
също присъства в някои 
храни. Количеството на 
витамин D обаче варира 
в зависимост от географ-
ското местоположение 
и също зависи от типа 
кожа. По -тъмните тонове 
на кожата обикновено се 
свързват с по -ниски нива 
на синтез на витамин D. 
Витамин Е играе важна 
роля като антиоксидант и 
работи в сътрудничество 
с витамин С за засилва-
не на имунната функция 
в организма. Той е важен 
и за мозъчните клетки, 
а липсата на адекватни 
нива на витамин Е може 
да доведе до когнитивна 
дисфункция. 

Витамин К отговаря за 
важни функции, вклю-
чително коагулацията 
на кръвта и здравето на 
костите. Една от най -ва-
жните функции на вита-
мин К е съсирването на 
кръвта, за да се лекуват 
наранявания. Хората с 
адекватни нива на вита-
мин К обикновено имат 
по -висока костна плът-
ност; тези, които изпитват 
дефицит, може да страдат 
от повишен риск от осте-
опороза. Всъщност дори 
при адекватен прием на 
витамин D и калций оп-
тималното здраве на кос-
тите може да не бъде по-
стигнато, освен ако няма 
адекватни нива на вита-
мин К. Друг уникален фак-
тор за витамин К е, че той 
е единственият витамин, 
който се произвежда в 
човешкото тяло през чер-
вата.
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