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~ ВЪВЕДЕНИЕ ~
В очакване на своето бебе – едно несравнимо преживяване, с което
ние майките сме дарени. Да усещаш зараждащия се в утробата си
живот – вълнуващо, трепетно, умиляващо чувство, което ни кара да
мечтаем и да виждаме света обвит в розово. В съзнанието си всяка
майка си представя своето красиво, здраво и пухкаво бебе – първите
щастливи мигове заедно, първото докосване, първата прегръдка. Но
понякога нещата не се случват според нашия план. Понякога бебето
се ражда много по-рано от очакваното.
„Бебето ви е недоносено! Първите 48 часа са критични. На този
етап не можем да дадем прогноза.“
Обикновено това са първите думи, които чуваме след като бебето се роди преждевременно. В съзнанието ни нахлуват хиляди
въпроси – „Изплака ли? Диша ли? Какво да очаквам? Ще живее ли?
Какво означават всички тези сложни термини, с които описват
състоянието на бебето ми? Защо се случи всичко това? Какви са
шансовете на детето ми да оцелее, да е здраво?“. Хиляди въпроси,
на които отчаяно търсим отговори. Обзема ни чувство на безсилие, страх от неизвестното, вина, тъга, дори гняв... водовъртеж
от емоции, които ни оставят без сили и които стягат сърцето
ни всяка минута, докато най-свидното на този свят – детето ни,
е някъде там, само, овързано в жички, маркучи и сложна медицинска
апаратура.
Когато родих дъщеря си в 31-ва гестационна седмица, едва 1440 грама, целият ми свят се срина. Бях напълно неподготвена и не знаех
какво да очаквам. Нямаше кой да отговори на въпросите ми, чувствах
се напълно сама и всичко ми изглеждаше безнадеждно. Днес детето
ми е доказателство, че няма нищо невъзможно на този свят – тя ме
накара да повярвам в чудеса и ми показа, че въпреки безпомощния си
вид, недоносените деца са невероятно борбени и силни.
Предстоят ви трудни моменти, изпълнени с много върхове и спадове, надежда и отчаяние, успехи и загуби, но не спирайте да вярвате и
за миг, че всичко ще се развие по възможно най-добрия начин. Наши-
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те недоносени деца притежават неподозирана воля за живот и сами
ще се убедите, че най-големи герои са най-малките.
В предстоящите страници ще се опитаме да отговорим на повечето въпроси, които вероятно си задавате и се надяваме, че това ще
ви направи по-информирани, по-спокойни и по-уверени. Може би част
от информацията ще ви изплаши, но ние вярваме, че в интерес на
нашите деца трябва да бъдем информирани и подготвени за това,
което ни очаква – за да можем да направим най-доброто за тях.
Всички ние, от фондация „Нашите недоносени деца“ сме родители,
сблъскали се с това изпитание и именно опитът и преживяното от
нас ни мотивира да помагаме на други семейства като нас. Надяваме
се да ви бъдем полезни. Не се колебайте да се свържете с нас, ако се
нуждаете от допълнителна информация или имате нужда просто
от подкрепа.

С уважение,
Надя Дренска
Фондация „Нашите недоносени деца“
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1. ЗАЩО МОЕТО БЕБЕ СЕ
РОДИ ПО-РАНО? ПРИЧИНИ
ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО
РАЖДАНЕ

Нормалната продължителност на бременността е около 40 седмици.
Едва тогава, новороденото е напълно готово за живот извън утробата. Понякога, обаче, се случва бебето да се роди по-рано от очакваното. Това може да крие много рискове, но добрата новина е, че в наши
дни медицината е достигнала наистина високо ниво и все по-рано
родени бебета могат да бъдат спасени.
В колкото по-напреднала седмица се роди едно бебе, толкова позрял е организмът му и толкова по-големи са шансовете му да се
справи с живота извън майчината утроба. Въпреки всичко преждевременно родените бебета се нуждаят от специални грижи, квалифицирани медицински специалисти и модерна техника, които да им
осигурят най-доброто развитие. Някои бебета прекарват месеци в
болница, докато достигнат необходимите размери и развитие, за да
се приберат у дома без необходимост от медицински грижи.
Като родители, никога не сме подготвени за подобна ситуация. Вероятно и Вие не сте. Изправени сте пред огромно изпитание, което
вместо радостна еуфория от появата на Вашата рожба, Ви сблъсква
с една мъчителна действителност, в която започвате да броите всяка
минута, всяко качено грамче, всяка малка победа на своето дете. И с
огромно нетърпение да чакате заветния миг, в който ще можете да се
приберете всички заедно вкъщи.
Не се отчайвайте и не спирайте да вярвате дори и за миг, че всичко
ще бъде наред. Десетките истории в сайта на Фондация „Нашите недоносени деца“ (www.premature-bg.com) ще ви убедят каква воля за
живот и борбеност имат тези малки герои.
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Основни причини за преждевременно ражданe
Вагинални инфекции
Едни от най-честите причини за преждевременно раждане са вагинални инфекции от рода на хламидии, трихомоназа, микоплазма, токсоплазмоза, бактериална вагиноза и т.н. Нормално матката е
стерилна, но всеки възпалителен процес прави стените и непълноценни, затова бременността продължава до тогава, докато стените
на матката могат да се разтягат, а след това организмът се опитва да
се избави от плода.

Вирусни инфекции
Рубеола, цитомегаловирус, херпес, грип, аденовирусна инфекция.

Нетипично закрепване на плацентата
Т.нар. плацента превия.

Многоплодните бременностти
Те крият риск от преждевременно раждане, макар че има и случаи
дори на преносване на близнаци. Раждането на недоносено бебе
може да се случи при 75% от жените, които стават майки за първи път
и при 45% от раждалите жени. Това се дължи на факта, че тъй като е
по-разтегната от обикновено, матката се свива по-лесно. След влизането в седмия месец трябва изследванията да се правят по-често,
прегледите да са през 15 дни и бременната да си почива максимално.

Възрастов фактор
При млади жени на 14-18 години или при пациентки над 35 години
бременността се смята за рискова.

Хронични заболявания
Ако бременната има някакви заболявания от рода на хипертония,
сърдечно-съдови заболявания, анемия, заболявания на белите дробове или черния дроб и т.н., добрата пренатална грижа и стриктното
проследяване от специалист са задължителни.
Особено внимателни трябва да са жените, които имат хронични и
остри възпалителни процеси на матката; ендометрия; тези, които
са правили аборти, а и тези които са имали спонтанен аборт. При
наличие на възпалителен процес, той трябва да се излекува
своевременно.
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Удар, травма, прекалено физическо натоварване
Това също са фактори, които могат да допринесат за преждевременното раждане.

Истмико-цервикална недостатъчност
Втората най-честа причина за преждевременно раждане е истмикоцервикална недостатъчност (ИЦН). ИЦН е анатомична несъстоятелност на мускулите на шийката на матката в областта на вътрешния
и отвор.
ИЦН може да бъде вродена (много рядко) и придобита. Развитието и може да бъде предизвикано от травми на шийката на матката
при аборти, тъй като се използват метални инструменти. Също така
може да бъде в следствие на разкъсвания на шийката на матката при
предишни раждания (при голям плод или при използване на акушерски инструменти), грубо разширение на канала при изследване на
матката. Много често ИЦН се появява при повишено съдържание на
тестостерон в кръвта. При вродените състояния, основна причина за
възникване на ИЦН е дефект на мускулната тъкан.
В резултат на това, вътрешният отвор на маточната шийка не удържа растящия през бременността плод, шийката се отваря и настъпва
спонтанен аборт или преждевременно раждане.

Прееклампсия
Прееклампсията се характеризира с високо кръвно налягане (хипертония), отичане и подпухване на ръцете, глезените и лицето, бързо повишаване на телесното тегло (1,5-2 кг. седмично) и нарушения в съня.
Всъщност обаче това са само видимите белези, че в организма на жената нещо не е наред. Характерно за преекплампсията е и повишеното ниво на белтъчини (албумин), отделяни от бъбреците, в урината и
силно главоболие. Позната още като „токсемия“ (наличие на отровни
вещества в кръвта), прееклампсията обикновено се проявява през
последния триместър на бременността и се развива много бързо.
Нарушава се функцията на бъбреците, а протеините на кръвта се
пренасят в урината. При влошаване на състоянието се засягат и някои други жизненоважни органи, в това число черния дроб, белите
дробове, сърцето и съсирването на кръвта. Така настъпват опасни
усложнения като еклампсия (гърчове), мозъчни кръвоизливи, белодробен оток (в следствие на течност в белите дробове, заради нару-
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шена сърдечна дейност), увреждания на черния дроб и разреждане
на кръвта. За щастие тези усложнения са рядкост.
При прееклампсия кръвоснабдяването на плацентата може да бъде
нарушено. Това е опасно, тъй като ако плацентата не получава достатъчно кръв, бебето не получава достатъчно кислород и хранителни
вещества. Това може да бъде причина за по-ниско тегло при раждането (хипотрофия) и други проблеми за бебето. Секцио се предприема при сериозни неблагоприятни вътрешно-утробни условия.
Да се вземе такова решение е тежко, но трябва трезво да се прецени
ситуацията и да се отговори на следните въпроси:

1. В какво състояние е майката?
2. Какви са рисковете за нея, ако бременността продължи?
3. Какви са шансовете на бебето да оцелее?

Гестационен диабет
Гестационният диабет е едно от най-честите метаболитни заболявания, които се появяват по време на бременност. Предизвиква се от
повишено ниво на кръвната захар и може да има сериозни краткосрочни и дългосрочни неблагоприятни последствия върху майката и
бебето. Голяма част от бременните с това заболяване раждат здрави,
доносени деца. Неблагоприятните ефекти могат да се намалят чрез
подходящи грижи – навременна диагностика и правилно лечение,
спазване на диета и физическа активност, както и правилно поведение по време и след раждане. Лошо контролираните нива на кръвната захар може да доведе до сериозни последици.
В някои ситуации раждането се предизвиква по-рано, за да се
спасят живота на майката и на бебето. Причините за това
могат да бъдат хронични заболявания на майката, прееклампсия, отлепяне на плацентата и др.
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2. ЗАЩО МОЕТО БЕБЕ
ИМА НУЖДА ОТ
СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ?

Има много различни причини, поради които бебетата трябва да бъдат
приети в интензивен сектор, но най-честата причина е преждевременното раждане.
Природата е предвидила 40 седмици, през които бебето да се развива,
храни и расте в майчината утроба. По-рано родените бебета са твърде
малки и организмът им е твърде незрял, за да оцелеят сами без за тях
да се полагат специални грижи. Причините за това са, че често те се
раждат с много ниско тегло, почти липсва подкожна мазнина, поради
което терморегулацията им е изключително незряла и те не могат сами
да поддържат нормална телесна температура. Често белите дробове
не са се разгънали, поради което недоносените бебета не могат да дишат сами и се нуждаят от допълнително подаване на кислород. Твърде
рано родените бебета все още нямат сукателен и гълтателен рефлекс,
поради което се налага да бъдат хранени парентерално – чрез вливане
на хранителни вещества под формата на разтвори директно в кръвта.
Понякога и на доносени бебета се налага да прекарат известно време в интензивния сектор на неонатологичните отделения. Този наръчник е насочен основно към недоносените бебета, но той може да
ви помогне дори ако вашето бебе е родено доносено, но е в болница,
защото има тежко заболяване или медицинско състояние.
Много бебета родени на термин, които изискват специални грижи
или се нуждаят от операция, ще прекарат известно време в интензивния сектор. Основните причини са:

Жълтеница
Някои бебета имат нужда от фототерапия (светлинна терапия) за
жълтеницата. Това е обичайното дори при иначе здрави бебета.
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Дихателни проблеми (Респираторен дистрес синдром)
Това състояние най-често засяга недоносените бебета, но може да
засегне също и доносените. Например диабета при майката през
бременността или раждането със секцио са два рискови фактора
свързани с респираторен дистрес синдром.

Проблеми, диагностицирани с ултразвук по време на бременност
Понякога ехографските прегледи през бременността показват физически проблеми, които са лечими единствено с операция след като бебето се роди. Например непълно развитие на хранопровода и трахеята.

Въпроси, които можете да зададете:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Защо бебето ми се роди толкова рано?
Колко сериозно е състоянието на бебето ми?
От какви тестове и манипулации се нуждае бебето ми?
Необходимо ли е бебето да бъде транспортирано в специализирана болница за лечение, операция или интензивна грижа?
Колко скоро бебето ми ще се почувства добре?
Ще се нуждае ли бебето ми от интензивна грижа и след
датата на термина?
Какъв изход може да очаквам за моето бебе?
Кога бебето ми ще се прибере вкъщи?

Бебето ни не е такова, каквото очакваме?!
Много родители споделят, че са изпитали противоречиви чувства
при първата си среща със своята рожба. В зависимост от това, колко
по-рано е родено бебето ви, както и от това колко е тежко състоянието му, е вероятно да се шокирате, когато го видите за пръв път.
Преждевременно родените бебета обикновено са доста мънички и
почти липсва подкожна мазнина. Те изглеждат много по-различно от
повечето доносени новородени, които вероятно сте виждали. Това се
дължи на факта, че Вашето бебе е в различна фаза от своето развитие, тъй като е родено по-рано. Разликата идва от там, че Вие виждате бебето си във фаза на развитие, в която при нормални обстоятелства, то още би трябвало да е в утробата Ви.
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Как изглежда недоносеното бебе?
Някои преждевременно родени бебета са толкова мънички, че могат
да се поберат в дланта ви, а ръчичките и краченцата им могат да преминат през брачна халка. Много от недоносените бебета са покрити
с фино окосмяване, наречено лануго. Това окосмяване е нормално. То
се стимулира от майчините хормони, докато бебето е в утробата. Скоро то ще изчезне.

В началото, кожата на бебето Ви може да изглежда като восъчна. Вероятно е и да е прозрачна, тъй като бебето почти няма подкожна мазнина. Ето защо е възможно да виждате фината мрежа на кръвоносните му съдове. Поради липсата на мастна тъкан, която има функция
да поддържа топлината, тези бебета не са в състояние да поддържат
телесната си температура.
Костите на скулите и главата на недоносените бебета са много меки.
Ушичките понякога са плоски, увиснали или извити, тъй като хру-
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щялът, който им придава форма, все още не е образуван. Възможно е
главата на вашето бебе да се деформира, ако стои прекалено дълго
на плоска повърхност в кувьоза. Екипът, който се грижи за бебето Ви
сменя позицията на тялото му и го поставя в правилно положение, за
да не се допусне такава деформация. Към момента, в който бебето
Ви е достатъчно зряло, за да се прибере у дома, тези кости ще са
укрепнали и съответно ще бъдат по-здрави и с по-голяма твърдост.
Фондация „Нашите недоносени деца“ е снабдила някои неонатологични отделения в страната с анатомични гнезда за преждевременно
родени деца. Те могат да предотвратят подобна деформация, както
и редица други неблагоприятни ефекти от дългия престой в кувьоз.
Половите характеристики обикновено не са напълно развити – възможно е тестисите да не са се спуснали, около зърната на гърдите може да липсва ареола и т.н. Възможно е много от нормалните
рефлекси (хващане, сукане, гълтане и т.н.) да липсват все още, тъй
като развитието на мускулите и на нервната система не е завършило.
Обикновено недоносените бебета в началото или плачат много малко
или изобщо не плачат.
Всичко това обаче е временно. Когато вашето бебе достигне датата
на евентуалния термин на раждане, то вероятно ще изглежда почти
като доносените новородени с подобно на неговото тегло.

„Тя бе
беше толкова фина, толкова невероятно мъничка… Аз не можех да я
вероят
държа нормално през първите две седя видях за пръв път бях
мици. Когато
К
шокирана. Не можех да повярвам, че е
шокира
възможно едно бебе да изглежда по
възмож
начин. Едновременно ме плашеше
този на
умиляваше. Добре си спомням, че пъри умиля
път, когато ми позволиха да я повия път
държа – бях завладяна от невероятни
усещания. Имах чувството, че тя е от
усещани
порцелан и всеки миг ще се счупи. Когапорцела
то я взех правилно за първи път, беше
невероятно. Мислех, че е невъзможно някога да се справя с това.“

Л.М., майка на Лора, родена в 26 г.с.
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3. МЕДИЦИНСКА
ТЕРМИНОЛОГИЯ:
НЕДОНОСЕНОСТ И
РОЖДЕНО ТЕГЛО

Съгласно медицинския стандарт „Неонатология“: „Недоносено новородено дете е родено при срок на бременността, по-малък от 37
гестационни седмици (по-малко от 259 дни)“. Седмицата по време на
бременност се нарича гестационна седмица. Няма разлика между
гестационната и календарната седмица.
1 лунарен месец

от 1 до 4 гестационна седмица

2 лунарен месец

от 5 до 8 гестационна седмица

3 лунарен месец

от 9 до 12 гестационна седмица

4 лунарен месец

от 13 до 16 гестационна седмица

5 лунарен месец

от 17 до 20 гестационна седмица

6 лунарен месец

от 21 до 24 гестационна седмица

7 лунарен месец

от 25 до 28 гестационна седмица

8 лунарен месец

от 29 до 32 гестационна седмица

9 лунарен месец

от 33 до 36 гестационна седмица

10 лунарен месец

от 37 до 40 гестационна седмица

Първи триместър

от 1 до 12 гестационна седмица

Втори триместър

от 13 до 28 гестационна седмица

Трети триместър

от 29 до 40 гестационна седмица
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Според теглото при раждане недоносените деца се разделят на три
групи:
ниско тегло

до и включително 2499 грама

много ниско тегло

до и включително 1499 грама

изключително ниско
тегло

до и включително 999 грама

Състоянието на недоносеност може да ни ориентира за това какво да
очакваме, във връзка с адаптацията на новороденото и евентуални
проблеми в последствие, а също така определя поведението на лекарите в лечението и степента на реанимация.
В последните години сме свидетели на непрекъснато усъвършенстване на грижите за деца с много ниско тегло и тези под 1000 г.
С опита, придобит при съхраняване живота на новородени с изключително ниско тегло, се постигат вече много добри резултати.
Всяко недоносено бебе има шанса да оцелее, да оздравее, да расте
и да се развива нормално. Всяко едно от тях носи своята индивидуалност и уникалност. Не рядко са случаите, при които недоносени с много ниско, дори и изключително ниско тегло, при раждане се
адаптират и преодоляват неонаталния период без сериозни отклонения и усложнения. В други случаи, при по-зрели и с по-висока
гестационна възраст недоносени деца, се наблюдават тежко протичащи заболявания и необходимост от редовно проследяване и
евентуално лечение.
При адекватни грижи за тези деца може да се постигне не само нормално физическо и нервно-психическо развитие, но дори и гениалност. Не бива да се забравя, че Дарвин, Нютон, Жан Жак Русо и Волтер са били родени с ниско тегло.

17

4. РЕАНИМАЦИЯ

Качествената неонаталната реанимация играе ключова роля за спасяването на недоносените бебета и намаляване на рисковете от
увреждания. При по-голяма част от новородените реанимация не е
необходима – те се приспособяват към живот извън утробата без
значителна допълнителна помощ.
За разлика от доносените, недоносените новородени (около 6% от
всички и около 80% от тези родени с тегло под 1500 г.) се нуждаят
от различна по обем първична реанимация в родилна зала. Тя се осъщесвява от екип включващ: неонатолог (при необходимост се включва и втори лекар), акушер-гинеколог, акушерка, медицинска сестра.
У нас съгласно стандарта по Неонатология, всички отделения са
оборудвани със зала за първична реанимация на новородени деца.
Реанимация в родилна зала се извършва по унифицирани правила,
задължителни за всички, участващи в този процес.
Подготовка преди раждането. Включва се отоплението на реанимационната маса, аспирационната система, осигурява се кислород.

Стъпки на неонаталната реанимация – „Златната минута“:
•
•
•
•
•

Проходими дихателни пътища
Ефективно дишанe
Сърдечна честота, циркулация
Медикаменти
Преглед и оценка

Веднага след раждането недоносеното дете се поема и подсушава
със затоплена пелена. Поставя се на реанимационната маса с ди-
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ректен източник на топлина. Нослето, устата и стомаха се аспирират (прочистват) с малък аспирационен катетър. На ръка или краче
се прикрепя сензор, чрез който се отчита сърдечната дейност и насищането на кръвта с кислород в първите минути след раждането.
Неонатологът преценява по-нататъшното поведение, в зависимост
от състоянието на недоносеното, като най-важните показатели са
дишане и сърдечна дейност. Недоносените и особено тези родени
с тегло под 1500 г. и преди 32 г.с. обикновено не са в състояние да
установят ефективно спонтанно дишане.
В зависимост от състоянието на детето, неонатологът предприема
следните действия:
1. Механична стимулация: поглаждащи движения с пръсти успоредно на гръбначния стълб, от двете страни на гърдичките, масажиране на ходилата.
2. Подаване на кислород.
3. Обдишване с кислородна смес чрез балон (тип Амбу) през лицева маска. Тя прилепва плътно на лицето, като обхваща носа и устата на детето. Ако детето има самостоятелно дишане, но трябва да бъде подпомогнато, може да се поставят къси тръбички,
наречени назални канюли. Те прилепват плътно към ноздрите
и чрез тях се подава на детето затоплена въздушна смес, обогатена с кислород.
Друг начин за подпомагане на дишането на недоносеното (особено с
тегло под 1500 г.) е интубацията – през носа, по-рядко през устата се
въвежда тръбичка в трахеята, която се свързва с апарат за изкуствено дишане. Така дишането на бебето се поема от апарата, който
подава затоплена въздушно-кислородна смес и осигурява разгъването на белия дроб.
Вторият важен показател, който неонатологът проследява, е сърдечната дейност на бебето. Обикновено при осигуряване на оптимално дишане настъпва нормализиране на сърдечната честота. Ако това не стане и сърдечната честота остане под 60/мин.
или между 60-80/мин. се предприема следното:
Втори лекар или реаниматор започва извършване на външен сърдечен масаж на бебето по точно определена методика. Според постигнатия резултат се преценява прилагането на лекарства в хода
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на първичната реанимация в родилна зала. Осигурява се венозен път
за тяхното приложение.
След начална стабилизация на основните жизнени показатели на
бебето, в предварително затоплен кувьоз, без прекъсване на апаратното подпомагане на дишането и отчитане на сърдечна честота и
насищането на кръвта с кислород (чрез монитор), детето се превежда в Интензивен сектор или Сектор за специални грижи за новороденото. Там новороденото се поставя в предварително подготвен за
него кувьоз. Следват максимално щадящи лечебни и диагностични
манипулации, които се извършват след нормализиране на телесната
температура.
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Кой ще Ви информира за състоянието на вашето новородено
бебе и кога?
Реанимацията на Вашето бебе се извършва в родилна зала. Според
Вашето състояние, можете да видите кой поема грижите за детето,
как е изглеждало то след раждането, какви грижи са положени и др.
Когато раждането е по оперативен път (чрез цезарово сечение) или
се е наложило прилагане на упойка веднага след раждането Ви, тревогата от неизвесността е още по-силна.
Неонатологът, след като извърши неотложните грижи за бебето Ви и
след неговото настаняване в отделението ще дойде при Вас. От него
ще получите следната информация за детето: пол, тегло и ръст при
раждането, в какво състояние се е родило, какви грижи и реанимационни мероприятия се е наложило да бъдат извършени, как е сега
детето, къде е настанено, какво следва – лечебни дейности, изследвания, какво да очаквате и в какви приблизителни срокове. По-добре
е ако тази информация се даде в присъствието на двамата родители. Ако състоянието на майката не позволява първите сведения за
бебето се дават на бащата.
Честа практика е да се даде възможност на бащата, ако желае да
види своето дете. Необходимо е преди това накратко да бъде подготвен за техническите особености на атмосферата в интензивен
сектор (светлинни и звукови сигнали, апаратура, персонал и пр.), както и за вида на самото дете. Така той ще може да опише и разкаже на
майката за детето. Възможно най-рано след като състоянието и се
стабилизира, на майката се дава възможност да види своето бебе, да
го докосне и помилва. Неонатологът ще Ви даде информация за неговото състояние, какво лечение е приложено, какви изследвания са
направени и резултатите от тях, какво предстои и др. Задайте въпроси, попитайте това, което не Ви е ясно, информирайте се за вътрешния ред в отделението, свързан с достъпа до бебето и информация.
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5. ТРАНСПОРТИРАНЕ
В ДРУГА БОЛНИЦА
ИЛИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ДООТГЛЕЖДАНЕ НА
НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА

Най-добрият транспорт за недоносеното дете е „ин утеро“, т.е. насочване и транспортиране на бременната жена към специализирано
неонатологично отделение за раждане. За съжаление това не винаги е възможно. Транспортирането на новородено недоносено дете е
изключително отговорна дейност.

Кой организира и извършва транспорта на недоносеното дете?
Лекарят неонатолог/педиатър, присъствал на раждането поема първите грижи и реанимация на недоносеното дете. Съобразно регламентирани изисквания за превеждане на недоносено новородено
(съгл. медицински стандарт по Неонатология), той преценява необходимостта от транспортиране на детето. Според състоянието на
новороденото, това може да стане по спешност или да се планира
подходящо за това време. Лекарят организира транспорта на бебето, като се свързва със съответната болница и отделение, представя
случая и уговаря приблизителното време на пристигането на детето.
По време на транспортирането, което се осъществява с оборудвана
линейка, грижата и наблюдението на бебето се поема от лекар. При
необходимост, напр. близнаци, като втори член на екипа може да е
медицинска сестра/акушерка.

Защо трябва да се транспортира детето ми?
Неонатологичните отделения в нашата страна са организирани в
три степени на компетентност, съобразно брой раждания, оборудване с медицинска апаратура, персонал, извършвани медицински
дейности. Транспортиране на недоносеното се налага, когато то се
нуждае от по-високо ниво неонатологична помощ – апаратно под-
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помагане на дишането, лечение със сърфактант, продължителна
интензивна терапия, изследвания, проследяване и други. Вашият лекар ще Ви обясни кое налага превеждането на вашето бебе.

Защо е толкова важно кога и как ще се преведе?
Съобразно състоянието на бебето при част от случаите превеждането трябва да стане възможно най-бързо. Това се налага, когато бебето има затруднени жизнени функции или влошаване на състоянието.
Лекарят осигурява оптимална подготовка за транспорт – апаратно
подпомагане на дишането и/или кислород ако е необходимо, оптимална телесна температура, венозен източник, стабилна сърдечна
дейност и др. Навременното и в стабилизирано състояние превеждане на бебето, има важно значение за благоприятното повлияване на
състоянието му, както и за предотвратяване на евентуални по-късни
негативни последствия.

Може ли да видя детето си преди транспортирането?
Да, в зависимост от състоянието на майката след раждането. При
невъзможност от нейна страна да го види, бащата и/или близки роднини имат право да видят детето. След получаване на информация
за бебето, причините налагащи превеждането му, разясняване на
рисковете при транспорта, родителите/настойниците подписват информирано съгласие за транспорт.

Кой ще се грижи за бебето по време на транспорта?
Винаги транспортирането и наблюдението на новороденото се
осъществява от квалифициран персонал – лекар с или без медицинска сестра. По време на транспорта се следят цвят на кожата, дишане, сърдечна дейност и други показатели. За целта е налице необходимата апаратура и оборудване, която е специално предназначена
за транспорт на новородени деца.

Кой и къде ще приеме бебето?
На родителите внимателно и подробно се обяснява болницата, отделението, клиниката, където ще се транспортира бебето. Информират се и за името на лекаря, който е запознат и подготвен да приеме
тяхното бебе. Полезно е ако тази информация бъде дадена и в писмен вариант – адрес, отделение, лекар, телефон за връзка и време, в
което могат да получат информация за детето си. Лекарят транспортирал бебето дава обратна информация на родителите как детето е
понесло транспорта и къде е настанено.
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Кой ще ме информира и ще мога ли да виждам детето си след
изписването ми?
Съобразно установения вътрешен ред на конкретното отделение
родителите получават ежедневно подробна информация за детето.
След изписване на майката от Родилно отделение, тя може да види
своето дете във времето за свиждане. При приемане по спешност от
друга болница, независимо от времето в денонощието, на родителите (обикновено бащата) се дава информация от лекарят, приел бебето. Необходимо е да проявите разбиране и известно търпение за
време, което е необходимо на медицинския екип да приеме и да се
погрижи за вашето бебе. Понякога е наложително да се извършат
спешни изследвания, процедури и дейности за здравето и живота
на Вашето бебе. След като лекарят е извършил необходимите спешни мероприятия, той ще Ви информира за състоянието на детето.
Практиката в повечето отделения е даване възможност на бащата
да види бебето. Така ще придобие представа къде е настанено, как
изглежда и др.

Има ли опасност за здравето и живота на бебето по време на
транспорта?
В зависимост от състоянието на детето и степента на незрялост
(тегло при раждане, гестационни седмици и др.) опасност за живота
и здравето на детето има. От значение са и фактори като: отдалеченост на лечебното заведение, където ще се преведе бебето, степен
на стабилност на състоянието на детето (основни жизнени функции
– дишане, сърдечна дейност, телесна температура и др.), налична и
изправна апаратура за транспорт на новородено, забавяне на транспорта, поради обективни обстоятелства и пр. За това транспортирането на бебето се извършва само ако е абсолютно наложително и
според преценката на лекуващия лекар.

Кога се налага превеждане на дете в Отделение за доотглеждане на недоносено дете?
В неонатологията е обособено като самостоятелно звено „Структура
за специални грижи“. В нея се лекуват недоносени деца, преминали
интензивно лечение, недоносени, които се нуждаят от продължителен период на специални грижи, както и без патологични състояния
до достигане тегло за изписване. Тя може да е на територията на
Неонатологичното отделение. В тези случаи, когато Вашето бебе е
готово да бъде отглеждано в домашни условия, то ще се изпише от
Неонатологичното отделение. В някои градове на страната са обо-
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собени отделни Отделения за доотглеждане на недоносени деца
или Домове за медико-социални грижи за деца. След стабилизиране
състоянието на детето и липса на пряка опасност за живота на Вашето бебе, то може да бъде преведено в такова отделение. Там за
него продължават грижи, лечение, хранене, изследвания, проследяване и др. За него се грижи квалифициран медицински персонал от
лекари и сестри/акушерки. Информация, свиждания и обучение на
родителите се осъществява съобразно установения вътрешен ред
на отделението/дома.
Вземането на решение, организирането, осъществяването и качеството на неонаталния транспорт са от особена важност за опазване
живота, здравето на недоносеното бебе, както и за свеждане до минимум на възможните късни последици за детето. Той се осъществява от квалифициран медицински персонал, съобразно Стандарта по
Неонатология за нашата страна. В този документ точно са регламентирани: основни изисквания за осъществяване на вътреболничен и
междуболничен неонатален транспорт, индикации за превеждане,
организация и оборудване.

25

~ ВТОРА ГЛАВА ~
1.
2.
3.
4.
5.

Оборудване в неонатологичното отделение:
кое за какво служи?
Медицински персонал: кой какъв е?
Установен ред в неонатологичното отделение
Общи медецински процедури
Грижа, ориентирана към семейството

26

1. ОБОРУДВАНЕ В НЕОНАТОЛОГИЧНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ: КОЕ ЗА КАКВО СЛУЖИ?
Първоначално, виждайки цялото медицинско оборудване, с което
лекуват Вашето бебе, Вие може да се почуствате шокирани. Шумове,
бипкания, кликвания, аларми и мигащи светлини, идващи от машините изглеждат странно на пръв поглед, но с течение на времето ще се
запознаете с оборудването и ще научите как всяко от тях помага на
бебето ви.
Има много различни типове технологии в интензивния сектор на едно
неонатологично отделение, включително различни видове вентилатори, монитори и поддържащи живота устройства. По-долу ще прочетете малко по-подробна информация, която може да Ви помогне да
разпознаете видовете оборудване в неонатологичното отделение.
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Кантарче/Електронна везна
Кантарчето може да не е едно
от най-модерните съоръжения
в неонатологичното отделение,
но е едно от най-важните такива. Всяко хранене, било то и интравенозно или медикаментозно е предварително изчислено
на база теглото на вашето бебе. За това е жизнено важно теглото да
бъде точно, актуално, и достъпно по всяко време на деня. Да измерят
теглото на Вашето бебе е една от основните задачи сутрин в неонатологичното отделение, като детето се мери по едно и също време и
по един и същи начин всеки ден. След това теглото се записва в картона му. Чистото тегло е съобразено с теглото на памперса, както и с
всяко медицинско оборудване, прикрепено към Вашето бебе. Обикновено се записва в грамове и изчислено с точност до +/-5 грама.

Кардио-респираторен
монитор
Апарат, който отчита сърдечната
и дихателната дейност. Понякога
му казват монитор на сърдечната дейност. Самозалепващи се
лепенки, свързани с кабели се
поставят/залепят за гърдичките,
корема, ръката или крачето на
бебето. Кабелите са свързани с машина, която отчита сърдечната дейност на бебето, броя на ударите в минута и броя на вдишванията. Ако
сърдечната дейност или дишането на Вашето бебе са прекалено бързи
или бавни, апаратът ще уведоми чрез аларма някой от персонала.

Оборудване, подпомагащо дишането на бебето
Когато бебето е родено прекалено рано, често белите дробове не са достатъчно развити, за да може да диша само. Някои недоносени бебета имат необходимост от допълнителен
апарат за няколко дни, други бебета се нуждаят от най-модерните вентилатори за седмици, а има и такива бебета, които имат нужда от тях дори и за няколко месеца.
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Кислород и кислородна маска
Кислородът може да бъде осигурен директно в кувьоза на
недоносеното бебе или чрез
кислородна маска и често се
използва, когато детето може
да диша само, но все пак се
нуждае от допълнителен кислород.

Назална канюла
Това е пластмасова тръбичка,
която минава зад ушите и завършва с два накрайника, които
се поставят в ноздрите на детето. Назалната канюла е закрепена за кислородна бутилка
или преносим кислороден генератор или такъв, които е закрепен за стената в болнични условия чрез тръбичка, при което кислородът тече през двете тръбички
като доставя допълнителен кислород на недоносеното бебе. Нисък
приток на кислород – метод за подаване на кислород на бебето чрез
тънка, мека, пластмасова тръба поставена в ноздрите. Тръбичката е
залепена за ноздрите на бебето и подава кислород през малки отвори, които са поставени точно под нослето на бебето.

Овлажнител
Когато недоносеното бебе се нуждае от допълнителен прием на
кислород, често въздухът и кислородът първо преминават през
овлажнител. Той подпомага като овлажнява и затопля кислорода.

CPAP (ципап)
Постоянно положително налягане в дихателните пътища.
Много недоносени бебета се
нуждаят от помощ с дишането.
Една или две пластмасови тръбички се поставят в ноздрите
на бебето и се подава кислород
под налягане в малки количе-
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ства. Предоставянето на кислород под налягане помага на белите
дробове да са разширени и намалява усилията, които са необходими
на Вашето бебе, за да диша. За да се гарантира, че налягането/кислородът влиза в дихателните пътища на бебето, е важно устата му
да бъде затворена. Понякога за тази цел се използва малка кожена
каишка. Той поддържа дихателната тръба отворена по време на сън
и предотвратява появата на дихателни паузи при бебета с апнеи и
други дихателни проблеми. Маската не диша вместо Вашето бебе,
въздушният поток е под толкова налягане, колкото е необходимо за
вдишването на Вашето бебе.

Вентилатор
Ако ципапът не е достатъчен, за да се подпомогне дишането на Вашето бебе, малка пластмасова тръба (ЕТТ – ендотрахеална тръба) се
вкарва през нослето или устата на бебето в трахеята. Дихателната
тръба влиза в белите дробчета на бебето и позволяват подаването
на кислород или въздух под налягане директно в дробчетата. Ендотрахеалната тръба се свързва с вентилатор (или респиратор) - машина, която подава затоплен и влажен въздух в дробчетата на бебето.
Може да диша изцяло вместо Вашето бебе, а може и просто да подпомага дишането му. Количеството кислород, налягането и броя на
вдишванията в минута могат да се регулират, така че да са най-подходящи за нуждите на бебето ви. Понякога се използва вентилатор,
който може да поклаща гръдният кош на бебето (високочестотен
вентилатор). Той осигурява по-ниско налягане, но много по-бързо.
Ще Ви бъде подробно обяснено и за двата вида вентилатори от специалистите в неонатологичното отделение.

Кислородна палатка
Служи за повишаване концентрацията на кислорода около
бебето.

Назална или орална сонда за
хранене
Стомашно-чревният тракт при
недоносени бебета е незрял,
което означава че тези бебета
често изпитват затруднения при
храносмилането. Важно е недоносените бебета да приемат добри източници с храната, за да им помагат да се развиват и да растат. Всяко
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недоносено бебе има специфични хранителни нужди, които ще бъдат
определени от лекаря, който се грижи за него. Първоначално недоносените бебета не могат да бъдат хранени през устата. За това се налага да получават важните хранителни вещества чрез въвеждане в
тялото през кръвоносен съд (парентерално хранене – хранене, което
се осъществява чрез вливане на хранителни вещества под формата на
разтвори директно в кръвта). Когато бебето се стабилизира, то може
да започне да получава кърма или адаптирано мляко. Времето може
да варира, в зависимост от състоянието на бебето. Тъй като недоносените бебета са неспособни да се хранят директно от гърда или бутилка до 32-34 гестационна седмица, те могат да бъдат хранени чрез
тънка, гъвкава тръба (сонда). Храненето със сонда става през носа
или устата директно в стомаха (назална и орална сонда). Назалната
сонда се въвежда през носа на бебето, а оралната през неговата уста,
гърло към стомаха. Храненето може да започне на малки порции, за да
се подготви стомашно-чревният тракт за храносмилане. Майките на
недоносени бебета могат да изцеждат кърмата си и техните бебета да
бъдат хранени с нея чрез сонда. Въпреки че има специално разработени формули, кърмата си остава идеалният източник на храна както
за недоносените, така и за бебетата, родени на термин.

Приемът на кърма намалява риска от:
1. Вътреболнични инфекции
2. Некротизиращ ентероколит (НЕК)
3. Хронична белодробна болест

Пъпни венозни и артериални катетри
Когато бебето е в утробата на майката, то се храни чрез пъпната
връв. След раждането, пъпчето може да се използва, за да се постави малък катетър, през който се подават хранителни вещества под
формата на разтвор или медикаменти, може да се измерва кръвното
налягане или да се взимат кръвни проби.

Кувьоз/Инкубатор
Недоносените бебета обикновено са обгрижвани в кувьоз, където
се регулира тяхната температура и се преливат интравенозни течности безопасно в стабилна среда. Кувьозите имат малки отвори, които
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позволяват на лекарите и сестрите да извършват манипулациите, а
на Вас да докосвате своето бебе. Кувьозът поддържа топлината на
бебето чрез влажен въздух, който се подава в него, което е важно,
защото горещият и сух въздух отвън може да навреди на недоносените бебета, които са уязвими и с крехка кожа. Недоносените бебета изпитват трудност да контролират собствената си температура и
могат да загубят много вода през кожата. Кувьозите предотвратяват
това да се случи. Те също предпазват Вашето бебе от шума в неонатологичното отделение, инфекции и излишен допир.

Кислороден анализатор на атмосферата в кувьоза
Това е устройство вътре в кувьоза, което мониторира количеството
кислород в обкръжаващия въздух.

Термо легло
Легло, което се поддържа топло и позволява лесен достъп до бебето
по всяко време на престоя му в неонатологичното отделение. Това е
отворено легло, което има специални нагреватели. Някои болни бебета се поставят в такива легла, вместо в кувьоз, ако често трябва
да се гушкат/вадят или ако са много големи, за да бъдат поставени в
кувьоз, но все пак се нуждаят от интензивни грижи.

Фототерапия
Фототерапията се използва за третирането на неонатална жълтеница. Неонаталната жълтеница се характеризира с излишък на билирубин в кръвта, което кара кожата
и склерите (бялото на очите) да
пожълтеят. Бебето се излага на
специална синя светлина, която намалява нивото на билирубина в организма му. Очичките
му са покрити с маска, за да не
бъдат увредени. Терапията с
ултравиолетова светлина може
да увеличи риска от бенки в
детството. Тъй като увеличаването на бенките се свързва с
увеличен риск от рак на кожата, то за лечение на неонаталната жълтеница не се използва ултравиолетова светлина.
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Вместо това се използва синя светлина със специфична дължина на
вълната, която не носи такива рискове. Терапията може да бъде под
формата на фототерапия и/или с одеяло за фототерапия.

Одеяло за фототерапия
Това е преносимо устройство за фототерапия за лечение на неонатална жълтеница. Името (Biliblanket) е комбинация от билирубин и
одеяло. Други използвани имена са система за домашнa фототерапия, билирубин одеяло или одеяло за фототерапия. Фототерапията
се извършва чрез лампа, която излъчва синя светлина върху кожата на бебето. Тази технология използва фиброоптични влакна, които излъчват ярка светлина, за да третира жълтеницата при бебета.
Одеалцето е поставено директно срещу кожата на бебето и оптичните влакна се използват да транспортират светлинни източници до него. Абсорбирането на светлината води до намаляването на
билирубина.

Лампа за фототерапия
Тя свети с ярко синя светлина. Лампите се поставят над
кувьоза на бебето или креватчето/леглото му и обикновено бебето е облечено
само с еднократна пелена
и носи превръзка на очите.
Жълтеницата
обикновено
изчезва на третата седмица
от раждането. Жълтеницата
е често срещана (при около
70 % от бебетата).

Интравенозен катетър
Интравенозният катетър е тънка, гъвкава тръба, поставена в една
от главните вени на бебето. Може да бъде поставена в ръката, крака, главата или пъпната връв. Повечето бебета в неонатологичното
отделение имат интравенозен катетър за вкарването на течности,
хранителни вещества и лекарства. Вместо да се поставят на бебето
инжекции на всеки няколко часа, системите позволяват на определени лекарства да се въвеждат непрекъснато. Докторите могат да
използват тези медикаменти за контрол над сърдечната функция,
кръвното налягане или за облекчение на болката. Понякога интраве-
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нозен катетър се изисква за по-дълъг период от време и/или да доставя по-големи обеми от течности и медикаменти, като за тази цел
се използва вече централен катетър. Той се поставя в по-големите
и централни вени на гърдите, врата или слабините. Този тип катетър
издържа по-дълго време и налага смяна по-рядко, което означава и
по-малък дискомфорт за вашето бебе.

Инфузионна помпа/перфузор
В неонаталната инфузионна терапия се използва перфузор. Перфузорът е апарат, който позволява бавно и дозирано въвеждане
на лекарствени средства, електролитни разтвори и средства за парентерално хранене. По време на работа може да бъде извършвана
корекция на дозата на внасяното лекарствено вещество. Има възможност за
едновременно прилагане
на няколко лекарствени вещества. Перфузорите вървят заедно със спринцовка и удължители, които се
свързват с абокат. Необходимо е медицинската сестра предварително да е осигурила траен венозен източник, който да е проверен за проходимост.
След като перфузорът се свърже към пациента, медицинската сестра задава с каква скорост да се въвежда веществото и за колко
време. Перфузорът има алармена система и при проблем или при
завършване на медикамента, се включва аларма, която известява
персонала.

Уринарен катетър
Ако на Вашето бебе е нужно да се измерва количество урина или да
се взема урина за проба, понякога може да му бъде поставен катетър. Той е мек и се маха веднага, щом е необходимо.

Монитор за следене на жизненоважни показатели
Жичките на монитора са прикрепени към сензорни подложки, поставени на бебето. Това дава важна информация относно това как работят главните системи в тялото на бебето. Информацията от няколко
различни типа монитора е често комбинирана в един апарат, който
излъчва чрез монитор от телевизионен тип.
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Пулсоксиметър
Показва количеството кислород в кръвта на Вашето бебе чрез използването на инфрачервен
светлинен
сензор.
Обикновено е прикрепен за
крака или ръката на бебето. Много е важен, защото
твърде голямото или твърде малкото количество кислород биха могли да причинят здравни проблеми в
дългосрочен план.

2. МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ: КОЙ КАКЪВ Е?
Неонатологията е клинична специалност, чийто обект са новородените деца. Основната и цел е осигуряване на оптимална адаптация
на новородените деца след раждането им, адекватно лечение на
здравословните проблеми в неонаталния период – от момента на
раждането до 28-ят ден след раждането.
Персоналът се състои от лекари, медицински сестри или акушерки и
немедицински персонал (санитари). Лекарите, сестрите и останалите
хора в неонатологичното отделение работят в екип. В началото е вероятно да Ви бъде трудно да се ориентирате кой кой е и за какво отговаря. Това резюме ще ви покаже с кого ще се срещате в отделението:

Лекарите:
• Лекарите координират терапията и лечението на вашето бебе;
• Можете да се обръщате към тях с въпроси, свързани с терапията,
текущото състояние и прогреса на вашето бебе;

• Можете също така да поискате от тях второ мнение, особено ако се
чувствате несигурни във вземането на важни медицински решения;
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• В неонатологичните отделения за здравето на новородените се
грижат лекари неонатолози и педиатри;

• Хирурзите работят в отделен екип, но ако все пак Вашето бебе се
нуждае от хирургични интервенции, хирурзите ще работят съвместно с педиатрите и неонатолозите.

Детски медицински сестри:
• В неонатологичните отделения детските сестри се грижат за бол-

•
•

ните бебета под надзора и с помощта на медицинските сестри от
отделението. Освен това те изпълняват и редица немедицински задачи. С тяхна помощ се осъществява отглеждане подобно на това
в семейна среда, тъй като те общуват с бебетата и се вслушват в
техните нужди и потребности. Те извършват ежедневен хигиенен
тоалет, грижи за кожа, пъпчето, очи, нос и др., ежедневно теглене на
бебето, хранене със стомашна сонда или биберон, наблюдение на
състоянието и основните жизнени показатели на бебето, извършват назначената от лекаря медикаментозна терапия, асистират на
лекаря при редица специфични манипулации на бебето и др.
Те работят съвместно с членовете на неонатологичните екипи;
Те често работят съвместно и с екипите, които подготвят бебетата
и родителите за прибирането им у дома.

Санитари:
• Немедицински персонал в Неонатологично отделение. Извършват почистване, измиване и дезинфекция на инкубатори и друга
медицинска апаратура. Поддържане на хигиената в отделението
е съобразно дезинфикционната политика в такъв тип отделения.

Психолози:
• Някои отделения разполагат с такива специалисти, макар че в България това не е често срещана практика. Психолозите биха могли
да ви помогнат да разберете емоциите си и да се справите с тях.

Други специалисти:
• Офталмолозите проверяват зрението на бебетата.
• УНГ (уши, нос, гърло) специалистите проверяват способността им
да чуват.
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• Ако бебето Ви се нуждае от рентгенова снимка, тя ще му бъде направена от рентгенови лаборанти. Ултразвуковите изследвания
се извършват също от специалисти рентгенолози или от неонатолози.
В болницата може да се срещнете и със специализанти и стажанти. Ако не желаете те да наблюдават Вашето бебе, можете да откажете достъпа им.
При необходимост лекарят обсъжда с родителите и организира
спешни и планови консултации на място/по телефон с:

•
•
•
•
•
•
•

републикански/национален консултант по Неонатология,
детски хирург,
детски неврохирург,
детски кардиолог,
детски невролог,
детски офталмолог,
кинезитерапевт и др.

При необходимост от рехабилитация на място се провеждат рехабилитационни мероприятия от профилиран рехабилитатор.

Достъп до информация
Ежедневно в регламентирано за съответното отделение време, родителите получават подробна информация за състоянието на бебето, резултати от изследвания, процедури, проведени консултации,
обсъждат се съвместно следващи насоки на лечение, консултации,
рехабилитация, профилактика и др. След предварителна подготовка
и информираност за бебето и спецификата на интензивният сектор
на неонатологичното отделение, на родителите следва да се осигури възможност да виждат детето, да го докоснат, да го прегърнат и
контактуват с него. След стабилизиране състоянието на детето, при
възможност се осигурява и свиждане в обособена за целта стая. Напътствия и указания за кърмене/хранене на бебето от майката и грижи след изписването.
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3. УСТАНОВЕН РЕД В НЕОНАТОЛОГИЧНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ
Неонатологичното отделение (ННО) е затворено отделение по отношение на персонал, пациенти и близки и е територия с ограничен
достъп. Полезно ще бъде да помолите някоя от сестрите да Ви покаже отделението и да Ви информира за вътрешния ред в него, за да
знаете какво да очаквате. Всяко отделение работи различно, но все
пак има някои стандартни практики, които се спазват навсякъде.

Отговори на често задавани въпроси на родителите на
недоносено дете
Как е моето бебе, каква информация мога да получа и от кого?
Възможно най-скоро след раждането, след като бебето получи първите грижи съобразно състоянието си, неонатологът предоставя
информация на майката и/или бащата. По-добре е ако това стане в
присъствието на двамата родители. Информацията съдържа: тегло и
ръст на бебето, морфологична зрялост (гестационни седмици), как се
е родило, изплакване на бебето, какви реанимационни мероприятия
са приложени, къде е настанено (интензивен сектор, сектор
специални грижи), кувьоз, прилагане на апаратно обдишване, кислородолечение и други.
Неонатологът оценява състоянието на детето, очертава какви
са възможностите и съответното поведение. Ако има резултати от изследвания ги съобщава
и обяснява. Очертава какъв е
планът на поведение, съобразно заболяването и състоянието
на недоносеното бебе.

Кога може да видя детето си?
Ако състоянието на майката позволява (раждане по естествен път,
без прилагане на анестезия) тя може да види детето си възможно
най-рано. При оперативно родоразрешение – след стабилизиране на
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състоянието и. В повечето неонатологични отделения бащата може
да види детето след раждането.

Към кого мога да задам въпросите си?
Отговори на Вашите въпроси и всичко, което Ви притеснява трябва
да се отправят към лекуващият неонатолог, лекарят който го замества или дежурният лекар.

Колко често и за колко време мога да виждам детето си?
Грижите за Вашето недоносено бебе в първите дни и съобразно тежестта на състоянието му се поемат изцяло от неонатологичният
екип. В регламентиран от отделението времеви диапазон, Вие може
да видите своето бебе. В някои отделения това е един път дневно,
в други три пъти дневно или на всеки три часа за 15 минути. След
стабилизиране на състоянието, следва захранване и Вие можете да
поемате грижата за храненето. Сестрите/акушерките Ви помагат и
напътстват в подготовка и техника на кърмене или хранене с биберон. Те Ви обучават как да се подготвите за кърмене или хранене с
биберон, достъпа до детето, когато е в кувьоз, какво трябва да наблюдавате по време на хранене и след това, как се държи бебето,
гълтане, оригване, поставяне след нахранване и др.

Мога ли да го докосвам?
Разбира се! Можете и трябва да го правите. Бебетата се нуждаят от
контакт със своите родители. Вашият лекар или медицинска сестра
ще Ви покажат как да осъществите този контакт.

Какви правила трябва да се спазват от гледна точка на хигиена, превенция на инфекциите?
Необходимо е да сте обути с калцуни, с изолационна наметка (изолирана предната част на тялото), добре измити и дезинфекцирани ръце,
ако има нарушена цялост на кожата на ръцете (рани) и ръкавици, при
случаи на хрема, кашлица, лабиален херпес и други се поставя маска.
Докосването на малкото бебе е несравнимо емоционално изживяване за родителите.

Какво става ако майката е болна или членовете на семейството, които идват на свиждане са болни?
При заболяване на майката (хрема, кихане, кашлица, неразположение
и пр.) не се препоръчва пряк контакт с недоносеното бебе. При спазване на описаните по-горе хигиенни мерки е възможно свиждане с
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кратка продължителност без отваряне на кувьоза. Информация за
състоянието се дава допълнително на неутрална територия (в стаята
на майката, ако все още не е изписана, или в специално за целта помещение). Решението за свиждане при такива случаи ще вземе Вашият
неонатолог. При тежко заболяване на майката, лекарят дава подробна
информация за състоянието на бебето при леглото на майката. Това
става два пъти в денонощието: преди обед (от лекуващия неонатолог) и вечер (от дежурния неонатолог). Предлага се на бащата да види
бебето и след това се оставят родителите насаме. Бебето се показва
на майката от сестрата. Ако състоянието му позволява, може да бъде
извадено за кратко от кувьоза. Не се препоръчва болни членове на
семейството да посещават родилката, както и недоносеното бебе.

Какво се случва, ако детето трябва да се транспортира в
друга болница?
Транспортиране на недоносено бебе се осъществява съгласно медицинския стандарта по Неонатология, регламентираните нива на компетентност и индикации за муждуболничен транспорт. Неонатологът
присъствал на раждането възможно най-бързо информира майката
и/или бащата и други роднини за състоянието на детето и необходимостта от транспортиране в друга болница. Той разяснява какво
е извършено до момента, от какво лечение, изследвания и други манипулации се нуждае и че болницата, в която ще се приведе бебето
е оборудвана за лечение и отглеждане на такива деца. Информират
се и за това как ще се транспортира, от кого и кога. Лекарят обяснява точно болницата, отделението, името на дежурният лекар, който ще приеме тяхното бебе. Дава се телефон за информация. Необходимо е майката или бащата да подпишат информирано съгласие
за транспорт.

Може ли други членове от семейството да посещават бебето?
Да, биха могли. Това може да стане след обсъждане с лекуващия
неонатолог, със съгласие на майката и бащата в подходящото време.

Какво се случва след изписване на майката от Родилно отделение – свиждания, получаване на информация? Как?
Във всички Неонатологични отделения след изписване на майката
ежедневно се дава информация за бебето – динамика на състоянието,
настъпили усложнения или подобрения, резултати от изследвания,
лечение, проведени консултации, планови такива, как се храни, тегло
за деня и др. Информация може да се получи на място или по телефона
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в регламентирането за това време за съответното отделение. Достъпът до детето също е съобразно установеният вътрешен ред.

Кога се преглеждат бебетата? Какво им се прави – медикаменти, апарати, изследвания, манипулации, ще има ли последствия и др.
Не се притеснявайте да задавате въпроси на лекаря. Полезно ще бъде
предварително да ги обмислите (запишете си ги), за да не пропуснете
нещо при срещата. Той ще Ви отговори, може да определи приблизителни срокове за определени проблеми, да спомене проблеми за съвместно решаване в близко и по-далечно бъдеще.

От кого може да се очаква помощ за кърмене, грижи и др.?
Медицинските сестри и/или акушерки, работещи в тези отделения
са с професионален опит и квалификация. Някои от тях са обучени консултанти по кърмене. Попитайте за тях. Те ще ви окуражат,
помогнат и покажат техники на кърмене при Вашето бебе, как да
го държите по време на кърмене и след това, техника на хранене с
биберон и т.н.

При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с доброволни консултанти по кърмене към различни организации. Такива са Националната асоциация „Подкрепа за
кърмене“ (НАПК) – http://www.podkrepazakarmene.com/ и Ла Лече
Лига България – http://www.lalechebg.com/.

Подробна информация относно кърменето и изцеждането на мляко
по време на раздялата с бебето, можете да намерите в Глава 5.

Кой се грижи за бебетата – хранене, къпане и др.?
За Вашето бебе денонощно се грижат медицински сестри – къпане,
грижи за кожа, пъпен остатък, пъп, нос, очи, уши, обличане, хранене,
теглене, наблюдение и редица други специфични манипулации при
недоносените бебета.
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4. ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ
Всяко бебе прието в интензивен неонатологичен сектор се нуждае
от специално лечение/процедури, независимо от това дали има нужда от кувьоз, за да го поддържа топло или от вентилатор, за да му
помага да диша. Поради тези специални потребности, всяко бебе ще
бъде подложено на определен брой медицински процедури и изследвания, за да се определи как трябва да бъде лекувано и колко
време трябва да се наблюдава неговия прогрес.

Поставяне на интравенозни течности
Тези течности преминават през венозните пътища в кръвта на бебето и се състоят от захар, соли, протеини, витамини и мазнини (липиди) и всички химични вещества, които са необходими за оптимален
растеж. Тези течности са от съществено значение за напредъка на
Вашето бебе, докато то не е в състояние да се храни.

Артериален път
Това е подобна процедура за вливане, с изключение на това, че се използва артерия вместо вена. Това е по-труден процес и отнема повече
време, за да се въведе. Тази малка тръба е поставена с цел непрекъсната проверка на кръвното налягане или вземане на кръвна проба.

Кръвни тестове
Това е една от най-честите процедури, извършвани в интензивното
отделение. Кръв може да бъде взета от артериален път, пъпна вена,
чрез убождане на петата или пункция на вена. Стриктно следене на
кръвта на бебето Ви е много важно и може да предупреди медицинския персонал за потенциални проблеми, преди те да станат по-сериозни. На Вашето бебе може да бъде направен кръвен тест веднага
след като го приемат, за да се проверят кръвни газове и да се види
дали се нуждае от допълнителен кислород, механична вентилация
и/или глюкоза, за да се поддържа нормалното и ниво в организма.

Кръвопреливане
То често е необходимо, особено при недоносени бебета, за да се
поддържа безопасно ниво на хемоглобина. Възрастен може да дари
кръв в кръвна банка, след като му се направи тест за някои вируси,
включително СПИН, хепатит и цитомегаловирус (CMV) и те се окажат
отрицателни.
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Ендотрахеална интубация
Тънка тръбичка се вкарва през носа или устата на бебето в дихателните пътища (трахеята или дихателната тръба), за да помогне на
бебето да диша. След това тръбата се залепва здраво за лицето на
бебето, за да се гарантира, че няма да се извади. Ако тази тръба се
запуши (или ако бебето я дърпа), може да се наложи да бъде заменена. Когато тръбата е на мястото си, бебето не издава никакви звуци,
дори когато изглежда, че плаче.

Очен преглед
Очите са изложени на риск при много малки недоносени бебета. Поради тази причина трябва да се правят периодични прегледи при
офталмолог. Преди прегледа, в очите на бебето ще бъдат поставени
капки, за да може лекарят да види ретината (задната част на окото) и
да се определи дали всичко се развива нормално.

Трансфонтанелна
ехография – ТФЕ
Недоносените
бебета са изложени на
риск от мозъчен кръвоизлив и това може
да се открие чрез
ултразвуково
сканиране на мозъка на
бебето. Трансфонтанелната
ехография
(ТФЕ) е ултразвуково изследване, което
е неинвазивно и е напълно безвредно, което означава, че може да
се прави редовно. Този преглед дава важна информация на неонатолозите за състоянието на мозъка на детето. Методът може да се
използва до момента на затваряне на голямата фонтанела на главата. Поставянето на ранна диагноза е от изключително значение за
навременното и адекватно лечение. Трансфонтанелната ехография
(ТФЕ) е с огромно предимство пред компютърната аксиална томография – КАТ (скенер), ядрено магнитния резонанс, както и обикновеното рентгеново изследване, които са свързани с облъчване.
Трансфонтанелната ехография (ТФЕ) дава информация за състоянието на мозъчните гънки, мозъчната кора, мозъчните стомахчета,
движението на ликвора; за развитието на мозъка; за постоперативно

43

състояние на мозъка; за наличието или липсата на: мозъчен оток, мозъчни кръвоизливи, мозъчни аномалии, мозъчни тумори, пренатални
аномалии и пр.

Слухов преглед
Вашето бебе ще има слухов преглед независимо дали преди напускане на болницата или малко след това. Важно е да не пропуснете
този преглед, защото при недоносени бебета или при много болни
бебета съществува риск от загуба на слуха. Тестът ще бъде направен
от специализирано лице и може би ще бъде повторен след време, ако
Вашето бебе има проблеми с едното или и с двете уши.

Проверка за инфекции и антибиотици
Ако вашето бебе не е добре и ако има някаква инфекция, се прави
тест/преглед, който може да включва кръвен тест, тест на урината
за евентуални инфекции, лумбална пункция или снимка/рентген. Докато чакате за резултатите, често превантивно се включва антибиотично лечение и ако се окаже, че няма инфекция, лечението се спира.

Интеркостален (Междуребрен) Дренаж
Някои недоносени бебета могат да получат пневмоторакс. Той е опасен за живота на бебето и като цяло е опасно болестно състояние,
причинено от изпускане на малки балончета/мехурчета въздух от
белите дробове на бебето към гръдния му кош. Малка, гъвкава пластмасова тръба може да бъде поставена в гръдния кош на бебето, за да
премахне събрания въздух или течност, за да помогне на дробчето
да се разгъне. По принцип тази тръба се маха след няколко дни.

Интравенозен път/инфузия
Това означава поставяне на тънка игла (канюла) във вената. Може да
стане много трудно и да отнеме доста време. Обикновено се слага
във вена на ръката или крачето на бебето или на главичката. Ако вашето бебе е достатъчно голямо, може да му се даде болкоуспокояващо по време на тази процедура.

Лумбална пункция
Менингитът е много опасен за бебетата и може да бъде диагностициран само чрез лумбална пункция. Използва се игла, с помощта
на която се изтегля малко количество гръбначно-мозъчна течност
(ликвор) от долната част на гръбначния стълб и пробата се изпраща
за изследване.
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Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
Това е изследване, което дава детайлна представа за тъканта, която
може да не се види при ултразвуково или рентгеново изследване.
ЯМР е съвременен нерентгенов метод за изобразяване на всички
слоеве на различни органи, части и структури в организма. Този метод за диагностика може да се прилага за получаване на детайлни
образи на нервната система, мозъка, гръбначния стълб, меките тъкани (които са затворени или заобиколени от костите), скелета, мускулите, ставите, сърдечно-съдовата система, органите в малкия таз,
гърдите, мастната тъкан и др.

Механична вентилация
Вентилаторът е машина, която подава определено количество
кислород и въздух под налягане чрез тръбичка вкарана в трахеята/гърлото на бебето. То може да замести изцяло дишането
на Вашето бебе или да му подпомага да диша (в зависимост от
% кислород). Количеството кислород, налягането на въздуха и вдишванията в минута могат да бъдат регулирани според нуждите на Вашето бебе.

Скрининг тест на новородено
Прави се кръвен тест за откриване на хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и вродена надбъбречна хиперплазия. Този тест може да
помогне за ранното диагностициране на над 30 различни вродени
метаболитни нарушения.

Други ултразвукови изследвания
Други органи освен мозъкът (например сърцето или бъбреците) могат да се проверят чрез ултразвуково изследване. Ултразвуково изследване на сърцето се нарича ехокардиография.

Фототерапия
Когато бебето има жълтеница, то се поставя под специална лампа,
която му помага да я преодолее по-бързо. Очите обикновено са предпазени с превръзка и Вашето бебе може да бъде сложено в кувьоз,
докато трае фототерапията.

Хранене чрез тръбичка
Това е начин на хранене, при който малка пластмасова тръба се поставя през устата или носа в стомаха на Вашето бебе. Чрез нея млякото и медикаментите се дават директно в стомаха на бебето.
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Път през пъпната вена
Малка тръбичка се вкарва в някой съд през пъпчето на бебето. Това
може да се използва вместо интравенозна система в първите дни от
живота на бебето.

Тест на урината
Както и кръвният тест, тестът за урина може да каже много за здравословното състояние на Вашето бебе. Тестът може да покаже как
работят бъбреците на Вашето бебе и дали то има инфекция. Може да
се събира чрез памучни топчета, поставени в памперса, малка пластмасова торбичка/колектор, която се закрепя за гинеталиите на детето или чрез катетър, който се маха веднага след като е взета урината.

Теглене/претегляне
Вашето бебе ще бъде премерено малко след като се роди и после регулярно докато е в неонатологичното отделение. Твърде е възможно
Вашето бебе да загуби част от теглото си през първите седмици от
раждането, това е нормално за повечето бебета, особено за много
малките.

Рентген
Рентген на белите дробове на бебето е необходим, ако вашето бебе е
на вентилатор/интубирано или има проблеми с дишането. Някои бебета се нуждаят от повече от 1 рентгенова снимка, в зависимост от
тяхното състояние. Рентген може да се използва също и при преглед
на коремчето на бебето, структура на костите и да се види дали тръбичките и интравенозните системи са поставени правилно.
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5. ГРИЖА,
ОРИЕНТИРАНА
КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

От мига на раждането си, Вашето бебе е част от семейството Ви. Другите ви деца (ако имате такива), бабите и дядовците на бебето и изобщо всички Ваши близки се вълнуват и се интересуват как е новия
член на семейството. Всяко нещо, което се случва с бебето по един
или друг начин се отразява и на тях. А на този етап, докато бебето Ви
е още в болницата, свързващото звено между него и останалата част
от семейството Ви сте вие родителите. Настройването към родителството при тези обстоятелства може да е наистина трудно.
Ще са ви нужни огромна доза търпение и разбиране. Особено в първите дни след раждането основният фокус на лекарите и целият медицински екип ще бъде преди всичко насочен към здравето и живота
на бебето Ви. Понякога чувствата и емоциите на родителите могат да
останат на заден план. Позитивната нагласа и отношение между вас
и медицинския екип е от изключително значение. Помнете, че вие и
лекарите имате обща цел здравето на вашето бебе. В същото време
не забравяйте, че Вие имате пълното право да бъдете до детето си
толкова често, колкото е възможно и да участвате в грижите за него.
Лекарите и сестрите ще работят с цялото семейство, докато се грижат за бебето. Те са наясно, че Вие познавате бебето си по-добре от
всички и ще Ви подкрепят в грижите за него и във вземането на информирани решения.

Грижа, ориентирана към семейството, означава:
• Съобразяване с емоционалните и социалните нужди на семейството ви

• Даване на ясна информация
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• Този вид грижа изисква персонала да е сигурен, че Вие разбирате
•

лечението на Вашето бебе и да се съобразява с мнението Ви относно него
Показва Ви се как да се грижите за бебето и Ви окуражава.

Този тип грижа е в състояние да Ви помогне да изградите и заздравите връзката си с Вашето бебе. Възможно е този тип грижи да намали престоя на бебето Ви в здравното заведение.
Разговорите с лекарите и сестрите са наистина важни, за да сте наясно със състоянието на детето си и какво можете да очаквате в бъдеще. Разговорите с други родители, които имат недоносени деца,
също може да ви бъде полезно.
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~ ТРЕТА ГЛАВА ~
1.
2.
3.
4.

Да се справим с изпитанието
Как можете да помогнете на вашето бебе?
Вашите права като родители
Първи контакт с бебето. Чувства и емоции.
Кенгуру грижа
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1. ДА СЕ СПРАВИМ С
ИЗПИТАНИЕТО

Преждевременното раждане е причина за сложни и противоречиви
емоции. Много родители споделят емоции на шок, тъга и гняв, поради
факта, че детето им е в сериозно здравословно състояние, което крие
редица рискове. Те не са в състояние да преживеят тъгата в пълната и
степен, защото детето е живо. Родителите не знаят как да споделят
и приемат тъгата си, защото от тях се очаква да празнуват раждането на детето си. А на тях изобщо не им се празнува. Поздравленията
„Честито бебе“ звучат абсурдно, далечно и сякаш казани на друг. Те се
чувстват съсипани от чувство на страх дали детето им ще оцелее и ако
да, какво бъдеще го очаква. Това състояние се нарича „неопределена
загуба“ и води до всеобхватно противоречие между радост и тъга.

Да разберем чувствата си!
Раждането на недоносено бебе може да провокира водовъртеж от
чувства у родителите. Може да изпитвате вина, тъга, страх, гняв и
безсилие. Преживявания за липса на свързаност с Вашето бебе са
почти универсални при родителите на недоносени деца. Няма как
да сте подготвени за огромната безпомощност, която изпитвате при
вида на вашето крехко новородено, виждайки го с всички тези апарати и тръбички, свързани към тялото му. Изписването Ви от болницата без Вашето бебе може да засили още повече негативните преживявания и усещането Ви за провал като родител.
Повечето недоносени бебета се нуждаят от болнично лечение поне до
термина (когато се е предполагало, че ще се родят), а някои и доста повече. Ежедневието Ви, свързано с пътуване до болницата, други ангажименти, изцеждане на кърма и справяне с понякога всепоглъщащите
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страх и мъка, може да бъде напълно изтощаващо. А обстановката в
неонатологичното отделение да Ви носи допълнителен стрес.
В първите дни може да имате усещане за хаос и объркване. Имате
нужда от сигурност, а можете да получите само вероятности. Да живееш, без да знаеш какво ще се случи, се оказва доста трудна задача.
Възможно е поради собственото си влошено здравословно състояние да не сте били в състояние да помислите най-напред за бебето си.
Това може да породи чувство на срам (Що за майка съм?). Вероятно Ви
изяжда отвътре тайна вина. Мислите за това как е можело да протече
бременността, така че да не се стига до преждевременно раждане.
Вероятно се чувствате излъгани и ограбени. Няма бременна жена,
която да не е мечтала за нормална бременност, раждане и близостта
на бебето си след раждането. Вместо това обаче Ви е споходила вероятността от смърт или увреждания.
Нещата може да не се завърнат към нормалното. Лично Вие може да
се чувствате отчуждена от другите хора, разочарована от невъзможността си да комуникирате, а тях да усещате неразбиращи дълбочината на Вашите преживявания. Възможно е също да имате продължително усещане за крехкостта и ограниченията на тялото Ви.
Неразрешената травма може да възпрепятства опитите Ви да се
върнете към живота си отпреди раждането. Тя може да се прояви в
изблици на плач и в невъзможност да се справите или да се чувствате емоционално устойчива, както преди. От друга страна е възможно
опитите Ви да се справяте добре да са прекомерни и по този начин да
не си позволявате да изживеете случващото се.

Погрижете се за себе си!
Грижете се за себе си. Може и да е последното нещо, с което Ви се
занимава, може и да не Ви стига времето или силите да го правите, но
всъщност полагането на грижи за Вас самата носи ползи за всички.
Следването на определен ежедневен ритъм също е от полза. Извършването на определени дейности по едно и също време всеки
ден помага за изграждането му. Структурирането в целия този хаос
и объркване може да действа успокоително.
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Емоционална подкрепа – от къде да получим помощ?
Проверете дали в болницата, където сте родили или в отделението,
където се грижат за детето/децата (ако са различни) има на разположение психолог. Той може да Ви помогне, както в ситуацията на
емоционална криза, в която се намирате след раждането, така и в
контакта с Вашето бебе.

Група за подкрепа и взаимопомощ
Вие преживявате нещо,
което е сходно само за
малка част от населението. Като се присъедините
към група за подкрепа и
взаимопомощ, за Вас ще е
по-лесно да изразите дълбочината на преживяванията си и да се почувствате
разбрани. Докосването до
преживяванията на другите може да Ви помогне да
намалите и преодолеете чувството си на изолация.
Фондация „Нашите недоносени деца“ активно работи в посока осигуряване на подкрепа за родителите на недоносени деца и организиране на групи за емоционална подкрепа и взаимопомощ. Групите
са предназначени както за родители на недоносени деца, така и за
родители на деца в тежко здравословно състояние.

Основните цели на групите са:

• Да подпомогнат родителите в справянето им със стреса и потока
•

•

от емоции, които ги връхлитат при раждането на недоносеното им
(или в тежко състояние) бебе/бебета.
Да предоставят възможност на родителите да споделят емоциите
и опита си с други родители в подобна на тяхната ситуация, за да
се чувстват по-разбрани и по-малко изолирани и самотни в преживяванията си.
Да подкрепят връзката между родителите и децата им и да намалят риска от изоставяне на преждевременно родени или в тежко
състояние деца.
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За повече информация за провеждането на групи за подкрепа и взаимопомощ във Вашия град, посетете сайта
на фондацията www.premature-bg.com или ни пишете на
info@premature-bg.com

Онлайн консултация с психолог
Какво е онлайн психологическо консултиране?
Много от жените, преживели преждевременно раждане, както и техните партньори и близки, често не
намират сили да говорят
открито за това, особено в
първите седмици или месеци, и са склонни да търсят индиректна подкрепа
и информация, като често
използват за това интернет.
Предимствата на този метод за консултация са много:

• Не е нужно да посещавате специално място или да съобразявате
•
•
•
•
•

графика си, а да намерите удобно кътче в дома и сърцето си, за да
излеете на екрана своите мисли.
Подходящо е и за майките, и за татковците, дори за близките на
семейството.
Подходящо е за хора, които живеят в отдалечени райони и нямат
възможност да използват услугите на психолог.
Подходящо е в случаите, когато човек не чувства комфорт да
търси психологическо консултиране във формална обстановка и
предпочитат уединението на дома си.
Подходящо е за хора, които се смущават открито да говорят за
чувствата си „лице в лице“.
Онлайн консултациите предоставят условия за споделяне в среда на безопасност и анонимност, като в същото време предлагат
директно високо качествена консултативна услуга.
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Интернет е част от ежедневието ни и отдавна знаем какво приятно
усещане на анонимност може да ни предложи. Хората често не търсят психологическа консултация, защото се притесняват какво ще си
помислят другите за тях, дали няма да бъдат осъдени или погледнати с лошо око, или че интимните неща, които споделят, ще бъдат чути
от трета страна. Всеки психолог е длъжен да уважи Вашето право
на анонимност и да се отнесе към Вас с безпрекусловно зачитане и
уважение. Ако имате нужда от това допълнително усещане за анонимност, онлайн консултирането Ви го предоставя лесно и достъпно.
Нещо повече: в онлайн консултациите Вие знаете, че общувате с обучен специалист с опит, който работи по утвърдени етични и професионални стандарти.
Помислете дали онлайн психологическото консултиране е най-добрият вариант за Вас в следните случаи:

• Ако се затруднявате да си служите с компютър или интернет.
• Ако за Вас не е удобен вариантът да говорите за личните си пре•

•

живявания по интернет. Някои хора предпочитат живия контакт с
психолог.
Ако състоянието Ви изисква психологическа или психиатрична
подкрепа с по-голяма ангажираност. Ако преживявате сериозна
емоционална криза или имате продължителни себеувреждащи
мисли, е добре да потърсите директна помощ от специалист, като
ние можем да Ви насочим към такъв.
Ако имате въпроси, засягащи повече медицинското Ви състояние.
Психологът може да Ви предложи подкрепа и консултиране, но не
е медицинско лице.

Можете да се възползвате от услугата онлайн консултиране напълно безплатно, като посетите сайта на
фондацията – www.premature-bg.com или ни пишете на
info@premature-bg.com

Бащите на недоносени деца
Вниманието до такава степен е фокусирано върху бебето и майката, че
мъката и отчаянието на бащата може да останат незабелязани. За ба-
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щите се предполага, че са силни и независими. Но те често се чувстват
изгубени в скитането си от едно място на друго (дом, болница, работа)
и нямат чувство за контрол, защитеност и удовлетвореност.
Често родителите забелязват, че реагират много различно на преждевременното раждане – докато майките преживяват много емоционално всичко около събитието, то бащите често изглеждат по-сериозни, мълчаливи и някак
дистанцирани от всичко
случващо се. Добре е да
имаме предвид, че мъжете
и жените са доста различни
в много отношения и ако сте
майка на недоносено дете,
не бързайте да обвинявате
мъжа си, че „никак не го е
грижа за случилото се“.
Мъжът нерядко бива възпитан от малък, че не е допустимо да проявява свободно емоциите си или има
нужда да се чувства полезен, като потъне в практическа дейност като търсене
на информация по темата,
разговори с медицинския
персонал или вършене на безброй други задачи, които изглеждат
нелогични в очите на майката, но му връщат усещането за контрол
върху ситуацията и чувството за сигурност и сила. Макар и твърди
на повърхността, мъжете също преживяват силно събитието – просто рядко го изразяват с думи.
Както при всички неочаквани травматични преживявания, бащите са
неподготвени да се справят с прекалено ранната поява на детето си.
Очаквали са една ситуация и роля, а изведнъж са тласнати в друга. Вместо лукса на изобилните, смесени и амбивалентни чувства,
последващи бременността, преждевременното раждане им носи
оттенък на спешност, загриженост за здравето и дори за оцеляването на майката и бебето. Бащите поемат цялото притеснение и страх
за партньорките си и детето.
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По-големите братя и сестри
Какво да кажа на другите си деца? Най-добре е да бъдете искрени с
тях. Дайте им информацията, която търсят в количество и детайлност,
които са подходящи за възрастта им. Малките деца задават прости
въпроси и имат нужда от прости отговори. Говорете за бебето, назовавайки името му, така както говорите за всеки друг член от семейството.
Какви са най-честите реакции на малките деца към
престоя на бебето в неонатологичното отделение?
Дори и най-малките деца
могат да усетят тревогата
и тъгата Ви и животът им
със сигурност ще се промени вследствие на Вашето
емоционално състояние и
времето, което Ви е необходимо да отделяте на бебето
си. Обикновено реакциите
включват:

• Мислят, че те са предиз-

•

•

•

викали раждането на
бебето по-рано. Магическото мислене е много
характерно за децата между 2 и 6 годишна възраст. То представлява увереността на детето, че мислите или желанията му могат
да накарат нещата да се случат.
Детето няма да е доволно да си поделя родителите с новото
братче или сестриче, макар и идеята за това да го вълнува. Може
да си е пожелало бебето да не се роди или може инцидентно да
ви е сритало в корема и да си мисли, че това е причината бебето да
се роди по-рано или болно.
Мислят, че са Ви натъжили или разстроили с нещо, което са направили или казали. Потвърдете, че сте тъжни и нещастни, но ги
уверете, че причината не е в това, че те са направили или казали
нещо, а защото бебето е толкова малко или болно.
Семейната им среда и обичайното ежедневие са различни и те усещат, че хората около тях са емоционално нестабилни. Това ги кара да
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•
•
•

•

•

се чувстват несигурни. Изразяват това, като отреагират навън вътрешните си конфликти – единствения начин, който познават, за да
получат повече внимание. Опитайте се да намерите някого, когото
те познават добре и харесват (баба, дядо, близък приятел, любима
бавачка), който може да им даде повече внимание, не само когато не
сте си вкъщи, но и дори когато сте си вкъщи. Също така придържайте се към обичайния им дневен режим (като например време за хранене, за спане и други дейности), доколкото е възможно. Ако ходят
на детска градина или училище, предупредете учителите им какво
се случва, за да може да получават повече разбиране и внимание.
Чувстват се несигурни, изоставени или самотни – опитайте горните подходи. Уверете детето си, че все още го обичате толкова,
колкото и преди да се появи бебето.
Мислят, че също са болни – оплакват се по-често от болки в стомаха или други неразположения. Опитайте горните подходи за
увеличаване на вниманието към тях.
Страхуват се, че ще се заразят с болестта на бебето – повечето
деца знаят, че обикновено се разболяват от контакт с някой, който
е болен. Уверете ги, че нито те, нито Вие можете да се разболеете
от болестта на бебето.
Чудят се кой ще се грижи за тях, когато бебето се прибере вкъщи.
Покажете им, че са много важни за Вас и за семейството. Говорете
с тях за начини, по които можете да приобщите бебето към семейството. Покажете им, че се гордеете с нещата, които могат да
правят за себе си, които бебетата не могат.
Регресират – когато децата преживяват стрес, те често регресират,
т.е. завръщат се към поведение, което са имали като по-малки. Например може да започнат да се напишкват по-често от обикновено. Може да спрат да използват новите думи, които са научили или
да отказват да се обличат. Може да започнат да си смучат палеца
отново, да използват биберон по-често, да искат шише с биберон
или да се завърнат към преходния си обект (обикновено плюшена
играчка или одеалце, с което са заспивали като малки и, което им
е помагало да се разделят по-лесно с мама). Не им се карайте, не
ги наказвайте и не им говорете негативно за тези поведения. Те са
средството на детето да Ви каже, че се нуждае от повече внимание
и любов от Ваша страна. Когато детето отново се почувства сигурно, то ще се върне към предишното си ниво на развитие.

По възможност (ако политиката на болницата го позволява) водете
децата си на посещения при бебето в неонатологичното отделение.
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Окуражавайте ги да направят нещо за бебето, което да им помогне
да го усетят като свой брат/сестра и част от семейството, например
да нарисуват семейството си заедно с бебето. Обърнете внимание
на коментарите на децата си и на емоционалните им реакции и им
помогнете да си дадат сметка за нещата, които ги притесняват.

Позитивното мислене и негативните нагласи
Преживяванията на родителите при появата на детето
варират широко. Различават
се често не само като реакции на майката и таткото, но
и като тип емоция. В някои
случаи за майката преждевременната поява на бял
свят на нейното дете може
да е придружено с пълна
упойка или да е изненадващо и неприятно до такава
степен, че да няма ясни спомени за случилото се. В такива случаи е важно „тъканта на спомена“
да бъде запълнена навременно с липсващите моменти и на майката
да бъде разказано по един подходящ начин случилото се, без да и се
спестява истината и да бъде подкрепена да види бебето си. Според
много специлиасти-психолози, работещи с хора, преживели интензивни негативни събития, това е от първостепенна важност, за да се улесни процесът на възстановяване и за майката, и за детето.
Много родители се опитват в периода на болничния престой и след
него да се заредят само с позитивни пожелания, „да не би“ магически
да предизвикат някое негативно събитие само като си помислят за
него. Вместо да им помогне обаче, този крайно позитивен начин на
мислене може да бъде крайно изтощителен за родителите или да им
отнеме възможността да посрещнат стабилно реалността, особено
когато нещата все пак не се развиват по най-добрия начин.
Всяка крайност крие своите рискове – така например ако сме постоянни песимисти и се въоръжаваме до зъби с буреносни очаквания, можем да попаднем под влиянието на т.нар. „ноцебо-ефект“, който в науката е известен като алтернативата на плацебо-ефекта.
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Плацебо-ефектът (от лат. placebo – да угодя, да подобря) кара хората да чувстват позитивен ефект от дадено лечение или медикамент
единствено по силата на своите убеждения и очаквания. Ноцебото от
своя страна води до реални симптоми, предизвикани от отрицателните очаквания на пациента или от негативната прогноза на лекуващите
го, дори когато не е налице физическа причина за боледуване. В този
смисъл е важно с какви думи описваме пред себе си събитията, които
ни се случват и начина, по който възприемаме реалността. Ноцебото
може да се прояви в увеличаване на стреса и тревожността за това
какво може да се обърка по време на раждането или след него. Важно
е и за медицинския персонал как общува и по какъв начин поднася текущата информация на родителите, защото от това може да зависи ходът на възстановяване. Златният баланс между нереалистичните позитивни и крайните песимистични нагласи е в изграждането на ясна
и истинна картина на събитието с всички негови плюсове и минуси,
защото животът е такъв, какъвто е – а онова, което зависи от нас, е да
го изживеем по най-пълноценния възможен начин.
Разбира се тези процеси са много по-сложни и заслужават внимателното им взимане предвид и детайлен разговор с опитен специалист (психолог или психотерапевт) при нужда.

Дневникът на мама: преди, по време и след
преждевременното раждане
Докато бебето е още в болницата, жизненият ритъм на двамата родители, а често и на по-широкия кръг от роднини и приятели, се ангажира изцяло с болничния режим, храненията и грижите. Около появата
на бял свят на малкия човек родителите биват затрупани от сложна
медицинска терминология и трябва бързо да се научат да „плуват“
във водите на лекарския жаргон. По време на престоя на детето в интензивно отделение дните и седмиците на родителя се въртят около
посещенията, притесненията и надеждите.
Често улисани в грижите за малкия човек родителите не успяват да
си починат истински, а често и дълбоко в себе си таят усещането,
че нямат право на почивка докато бебето им не се стабилизира. Истината е, че няма как някой да очаква, че в този период ще бъдете
спокойни – това е невъзможно. Но можете много да си помогнете,
ако знаете, че грижата за вас самите е от първостепенно значение за
способностите ви да преминете през този труден период.
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Една от подкрепящите техники, които можете да срещнете като родител на преждевременно родено дете, е воденето на дневник – в
срещата ни с нашите мисли и преживявания, имаме възможността да
структурираме себе си в моменти на несигурност, да излеем на хартия всичко онова, което ни тежи и да се погледнем отстрани. Много
майки описват раждането на своето недоносено дете като бариера,
която сякаш разделя живота им на две – „преди“ и „след“. А в широката река на живота ние сме винаги себе си, макар и обогатени или променени от определени събития. Историите, които разказваме на себе
си и за себе си често са основата, върху която протича животът ни.
Историята като жизнена насока се смята за важна дори от момента
на нашето раждане, когато все още се смята, че не умеем да говорим, но все повече съвременни проучвания изтъкват способността
на новородените да разпознават и реагират на човешка реч, особено
на гласа на своите родители (дори на такива нюанси като смисъла
на думите и емоционалния им заряд). В народната традиция и в световните митове не случайно се говори за трите орисници, които със
своите думи наричат нашата съдба. Думите, с които посрещаме детето на бял свят, могат да се превърнат в неговия „личен мит“, с който
навлиза в живота.
Според някои изследвания съществуват различни видове истории
или „личен наратив“ на майките на преждевременно родени деца
за момента на раждането. Смята се, че случаите, при които майката
въпреки необичайността на случващото се, успява да изживее силната емоционална палитра на раждането и усеща силна връзка с
детето си, водят до по-лесно психическо възстановяване. От своя
страна преживявания като фрустрация, разочарование и пасивност
или раждане, в което за майката е трудно да усети докрай реалността на случващото се, често водят до по-трудно и бавно възстановяване. Не са рядкост и случаите на „отложени във времето реакции“, когато след седмици, месеци, а понякога и години родителите
изпитват изнтензивни емоции, свързани със събитието. Подходящо
е тези случаи да бъдат обсъдени с психолог или друг специалист по
психично здраве и благополучие, който да улесни възстановяването
на семейството в този период.
За много майки е трудно да си спомнят преживяванията си около
преждевременното раждане и често го правят с неохота. Като всяко травматично събитие, не е лесно да се връщаме назад или пазим
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дълго в себе си болката и страха. Нарочното потискане на определени спомени и емоции обаче води до негативни ефекти. Осъзнаването и приемането на събитията не ги прави по-малко болезнени или
истински, но внася повече спокойствие и ни дава възможността да
мислим и за други неща в живота си и да продължим напред. Никой
не може да издържи твърде дълго да потъва в една единствена емоция: на тревога и тъга.
Днес все повече се говори за важността на бебето също да бъде разказана неговата истинска история – дори докато е все още в болницата, макар да ни се струва, че е твърде рано за него да разбира реч, а
още повече в момента, когато пораства и започне да пита за това как
е било родено. Често децата усещат така или иначе много от случващото се около тях и думите на възрастните могат да облекат в разбираем смисъл преживяванията на малкото човече. Една от най-важните роли на родителя е да „превежда“ на разбираем за детето език
света и събитията чрез своите думи и действия, като му помага да
расте и да бъде себе си.
Много майки разказват, че им е било от полза да запазят снимки
или определени предмети от престоя на детето в неонатологията, които по-късно се превръщат в символ на този период и около
които може да се създаде цяла една „Приказка на моето раждане“
или домашно направен албум. Една такава ръчно направена книжка
или мини-дневник може да бъде разглеждан с интерес от детето и
да му разказва по един щадящ и разбираем начин за подробностите
на неговата история. Да разкажете на детето си как се е появило на
бял свят не означава да му поднесете една измислена или розова
история, в която всичко е прекрасно и почти невероятно позитивно.
Децата имат нужда да чуят истината – но такава, каквото биха могли
да разберат, защото това е основата, върху която в бъдеще ще надграждат своя личен „автобиографичен роман“ и от която могат да се
учат как да приемат хубавите, но и трудните моменти в живота.
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2. КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ
НА ВАШЕТО БЕБЕ
Ходете при бебето толкова често, колкото е възможно и се опитвайте
да осъществявате и поддържате колкото се може по-близък контакт
с него, както чисто физически – чрез галене, така и психологически –
чрез говорене и пеене на песнички. Говорете му, то може да не разбира езика така, както човекът, който вече го е усвоил, но със сигурност
познава гласа Ви, телесната миризма и вкуса на млякото Ви, усеща
присъствието Ви.

Силата на думите
Ако можете, разкажете му историята на неговото раждане, говорете
му за братята и сестрите му, ако има такива. Ето какво казва Франсоаз Долто, детски психоаналитик: „Раната може да бъде излекувана или по-скоро преодоляна чрез истински думи, казани от някой, за
когото детето знае, че е одобрен от майка му или баща му, и който
му говори за изпитанието, което двамата, то и неговата майка, са
преживели... Само думата може по символичен начин да изгради отново вътрешната хармония на детето... Удивително е, но децата,
бебетата, новородените разбират думите, макар да не знаем как,
когато са казани на тях, за да им съобщят истина, която ги засяга:
думи, които разказват това, което някой знае за фактите, без да
им дава оценка“.
Мириам Сежер, детски психоаналитик, работещ в неонатологично
отделение във Франция, съветва родителите да следят кога детето
ще си отвори очите и ще потърси контакт, а когато покаже, че е уморено, да стоят до кувьоза, без да го безпокоят. Приемането на бебето
като личност и субект още от раждането му все още не е разпространена практика в България, но доказано помага, както за по-бързото
възстановяване на бебето, така и за по-нататъшното му по-добро
психомоторно развитие.

Как можете да помогнете на бебето си?
Първичните Ви родителски инстинкти са да защитавате и пазите
новороденото си бебе. Когато бебето Ви е в болница е възможно да
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изпитвате чувство, че връзката с детето Ви е нарушена и изпълняването на родителските задължения е невъзможно.
Голяма част от родителите се чувстват откъснати от децата си и са
разстроени. Усещането, че сте разделени може да ви тормози дори и
когато стоите точно до кувьоза.
Една от най-големите Ви отговорности като родител е да вземате
важни решения относно лечението и необходимите грижи за детето
Ви. Най-добре ще е за детето Ви, ако имате възможност да работите
в екип с лекуващите го лекари и медицински сестри.
Настоявайте да Ви държат информирани, не се притеснявайте да задавате въпроси, да искате второ мнение и да изказвате вашето по
въпросите свързани с лечението на детето ви.

Какво можете да направите?
Има много неща, които можете да направите, за да осигурите комфорта на Вашето бебе и добри грижи за него:

• Осигурете увереност на бебето си като го докосвате, говорите му
и му позволявате да усеща миризмата ви.

• Осигурете му кърма. Изцеждайте в началото. Поставете го на гърда при първа възможност.

• Участвайте в грижите за бебето си. Сменяйте пелените му, мийте
го, правете всичко, което е по силите Ви и Ви е позволено.

• Научете начините, чрез които можете да насърчавате физическото развитие на детето си.

• Запознайте бебето с неговите братя и сестри, баби и дядовци.
Уединение, мир и тишина
Бебето ви се нуждае от покой и тишина, за да почива и за да се заеме
с порасването си. Тишината помага на бебето ви да се отпусне и да не
се плаши толкова.
За съжаление в действителност болниците не са много тихи места.
Персоналът и посетителите идват и си отиват, извършават се различни изследвания, прегледи и медицински процедури, звуците от
мониторите и алармите не спират през цялото време. Някои неонато-

63

логични отделения са препълнени с кувьози, поставени близо един
до друг, без да има достатъчно място за родителите.
Неонатологичните отделения биха могли да поддържат благоприятна и спокойна околна среда за бебетата по следният начин:

• Намаляйки осветлението през нощта и предпазвайки бебетата от

•
•
•

ярки светлини колкото се може повече. В много отделения по света се поставят фабрични покривала върху кувьозите, които предпазват от светлината. Тези покривала се поставят винаги така, че
да не пречат на сестрите да наблюдават детето ви.
Защитавайки бебетата от силният или продължителен шум на
апаратурата.
Поддържайки нивото на шум от разговорите в отделението ниско.
Чрез планиране на тихи часове за бебетата и родителите.

Неонатологичните отделения биха могли да уважават нуждите на
бебетата и семействата им чрез:

• Осигуряване на уединение през определени часове за хранене,

•
•

гушкане и медицински процедури. Отделната стая или осигуряването на лично пространство, чрез завеси в случай, че бебето Ви не
се нуждае от постоянно наблюдение е добър вариант за тази цел.
Персоналът в отделението да изисква от родителите да не надничат в кувьозите на другите бебета, които нямат близки при тях.
Осигуряване на уединено място, където да дискутирате с медицинския екип състоянието на бебето ви и неговата терапия.

Синхронизиране с бебето
Важно е бебето Ви да Ви опознае с всичките си сетива – да запомни Вашия аромат, гласа Ви, нежното Ви докосване. Това позволява на
бебето да разбира кога сте наоколо.
Ще има и дни, в които бебето ви е прекалено уморено, тогава е добре
да ограничавате контактите си с него до минимум. Колкото повече
състоянието на бебето ви се подобрява, толкова по-рядко ще се
случва това. Може да има и дни, в които дори няма да можете да подържите ръката на бебето си. Вероятно бебето ви се чувства добре,
когато усеща миризмата ви. Опитайте да подържите мека играчка
или парче плат близо до кожата си за известно време и после попи-
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тайте сестрата дали е възможно да го поставите в кувьоза при бебето. Помолете за възможност да седнете и да поговорите на бебето.
Цялото оборудване в отделението може да бъде понякога подлудяващо. Все пак се опитайте да се абстрахирате от него. Фокусирайте
се върху бебето си колкото можете повече. Запомнете, че работата
на сестрите е да проверяват мониторите постоянно, а вие се чувствайте свободни да посветите цялото си време на грижата за бебето
и процеса на опознаване с него. Така вие ще се научите да разпознавате нуждите на бебето си и да отгатвате кога то е доволно, кога не
се чувства комфортно и кога е стресирано.

Комфортно докосване
Дори и бебето ви да е много болно или крехко, вие все пак можете да
му осигурите нежност и комфорт. Помолете сестрите да Ви покажат
как да разпознаете знаците, които Ви показват кога бебето Ви е спокойно и се чувства комфортно и кога е напрегнато, свръхчувствително или пък му е некомфортно.
Комфортното докосване е един от многото начини, които позволяват
на Вас и бебето да се опознаете един друг. То Ви позволява да изпитате нежност и любов при докосването дори и ако бебето ви не е
готово за носене.
В случай, че за бебето е по-безопасно и полезно да е в кувьоз е възможно, ако сестрите смятат, че то е достатъчно добре, да Ви предложат да опитате комфортното докосване. Приспиването на бебето
със спокойни и неподвижни ръце, може да е по-комфортно за него
отколкото милването или масажа, тъй като те са по-стимулиращи.
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Комфортното докосване може:

• Да успокои бебето Ви по време на неприятни процедури;
• Да го успокои докато е неспокойно;
• Да помогне на бебето ви да заспи отново след хранене, къпане
или смяна на пелените.
Вие винаги трябва да говорите със сестрите преди да опитате комфортното докосване. Те могат да Ви покажат как точно да го направите.

• Преди да започнете, махнете часовника и бижутата си, навийте
•
•
•
•
•
•

ръкавите до лактите и измийте добре ръцете си. Това ще намали
риска от внасянето на инфекции в кувьоза.
Винаги се уверявайте, че ръцете Ви са топли, преди да ги поставите върху бебето.
Говорете на бебето преди да го докоснете. Нека то да разбере, че
сте Вие, преди да започнете.
Обвийте едната или и двете си ръце около стъпалата, главичката
или телцето на бебето. Дръжте ги неподвижни.
На бебето може да му харесва да държи някой от пръстите ви.
Може да продължите да го държите така толкова дълго, колкото
и на двамата ви е комфортно. Следете за сигнали, които показват,
че бебето е уморено или иска да спрете.
Когато приключвате, махнете ръцете си бавно, за да не го стреснете.

Преждевременно родените и болни бебета претърпяват много медицински процедури, които могат да им причинят дискомфорт. Като
техни родители, вие сте най-точните хора, които биха могли да компенсират дискомфорта им, чрез изграждането на положителна и окуражаваща връзка помежду ви. Направете го веднага щом се почувствате готови и уверени за изграждането и. Положителната връзка е
нещото, което ще ви позволи да давате любов и увереност на бебето
си и да усещате нуждите му. Бебетата могат да общуват. Гледайки и
слушайки бебето си вие можете да отгатнете от какво има нужда и
как да го накарате да се чувства защитено, спокойно и доволно.
За бебето ви е по-трудно да общува, когато е изложено на твърде
много светлина и шум, когато му е студено или пък е в неудобна поза.
В такъв случай първо проверете дали е възможно заобикалящата
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ви среда да стане малко по-спокойна. С течение на времето вие ще
опознаете добре реакциите на вашето бебе и ще откриете, че то ви
отвръща все по-често и за по-дълги периоди.

„Първия път, в който държах Алекс
„Първият
аз напъ
напълно се ужасих, бях толкова
нервна от
о всичките тези тръби и
ж
жи
ци. Съ
жици.
Съпругът ми също се страххуваше
уваше д
да го държи. Това продължи
о
коло седмица.
се
около
Бях късметлийка, че
и
мах възможност
възм
имах
за изцеждам кърма
з
а него. Т
за
Това наистина ми помогна да
се чувств
се
чувствам съпричастна в грижата
з
а бебето.
бебето “
за

К.Н.,
К
Н майка
й на Алекс, роден в 30 г.с.

3. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО РОДИТЕЛИ
Вашите права като родители на новородени (харта за правата на
родителите от Европейската Фондация за грижа за новородените
EFCNI/European Foundation for the Care of Newborn Infant):

Право да получи комплексна и ранна информация и обучение
Всички (бъдещи) родители имат правото да получат равен и ранен
достъп до адекватна, базирана на доказателства, информация. Това
трябва да включва разбираема и адекватна информация и съвети за
проблеми, свързани със зачеването и майчинството, сексуалното и
репродуктивното здраве, здравословния начин на живот, бременността, раждането, грижата за новороденото.
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Право на адекватно висококачествено лечение и грижи
Всички (бъдещи) родители имат правото на базирано на доказателствата, висококачествено лечение и грижи като основа за активен и
здравословен растеж. Това включва необходимата апаратура, лекарства, както и обучение и подготовка на здравните кадри.

Право да се запази семейството
Всички семейства имат правото да бъдат считани за едно цяло. Към
всеки член, както и към семейството като цяло, трябва да се подхожда с уважение към неговите социални, културни, емоционални
и медицински нужди и особености, както и да се зачита правото на
лично неприкосновено пространство.

Право на разбираема и точна информация
Всички родители имат правото да получат ясна и точна информация относно наличните техники и процедури за диагностициране и терапия,
включително възможните рискове, на техния роден език. На база на
тази информация, родителите могат да се включват в процеса на вземане на решение за прилагане на избрана диагностика и/или терапия.

Право на активно участие в грижата за детето
Всички родители имат правото да получат подходящо обучение и да
бъдат включени в грижата за техните деца по ефективен начин.

Право на несъгласие с лечение
Всички родители имат правото да се оплакват и да изискват промени
в лечението, без да се страхуват от негативно отношение и негативен ефект върху качеството на грижата за техните деца.

Право на подкрепа
Всички (бъдещи) родители и деца, родени в риск, имат право на психологическа, социална, и финансова подкрепа.

Право на отпуска преди и след раждане, и за отглеждане на
детето
Всички родители имат правото на отпуска преди и след раждане, и за
отглеждане на дете.

Право на грижа, целяща да запази семейството
Всички родители и новородени имат право да останат заедно, докато
детето се лекува.
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Право на контакт на близки членове на семейството с новороденото
Всички родители имат правото да позволят на близки членове на семейството (напр. баби и дядовци, братя и сестри, близки приятели) да
имат контакт с новороденото.

Право да получават информация за допълнителни услуги и
групи за подкрепа
Всички родители имат правото да получават адекватна информация
за съществуващите услуги и групи за взаимопомощ, както и за национални родителски организации.

Право на подходящ трансфер и процедура на изписване
Всички родители и новородени имат правото на подходящ и индивидуален трансфер и процедура на изписване.

Право да получават специализирана грижа след лечение и
изписване
Всички родители и родените в риск имат право да получават подходящо и специализирано проследяване и грижа след изписване,
добре координирани и базирани на доказателства и опит.

Право на доживотна подкрепа
Всички новородени със специфични неврологични и двигателни
изисквания имат правото на доживотна подкрепа и интеграция в
психологичен, социален и финансов аспект.

69

4. ПЪРВИ КОНТАКТ
С БЕБЕТО.
ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ.
КЕНГУРУ ГРИЖА

Всеизвестен факт е изключителната важност на първия контакт
между майката и бебето. Препоръчва се майката да прегърне своето бебе веднага след раждането, което улеснява адаптацията на
новороденото към външния свят и затвърждава връзката между
двамата. Често обаче преждевременното раждане е придружено с
усложнения, които не позволяват това да се случи заради важността
на редица медицински процедури, целящи закрепване физическото
състояние на детето и родилката.
Много майки, наясно с важността на първия контакт, благодарение
на широката информация в интернет и от тоновете специлизирана
литература у нас или просто чувстващи интуитивно, че трябва да
гушнат бебето си веднага след раждането, изпитват силна фрустрация, гняв или разочарование, че не могат да го направят, заради по-ранната му поява. Във времето тези емоции често могат да
прераснат в обвинения към болничния персонал или чувство за
вина, че не са успели да направят нещата по най-добрия начин. Тези
преживявания често се засилват от строгите болнични изисквания
в грижа за живота на бебето, които не позволяват ежедневен или
дълготраен контакт между майка и бебе, когато то е в отделението
за интензивна грижа.
В България съществува наредба на Министерството на здравеопазването (Наредба №16 от 1996 г. – Раздел VI. Права и задължения на
болните), позволяваща родителите на дете до 14 г. да го придружават
при болничен престой. На практика обаче това често се оказва трудно осъществимо. Важно е обаче да се знае, че Законът за здравето
постановява, че родилките и техните новородени имат право на „оптимална жизнена среда“ във физически, психически и социален план
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и имат право да бъдат информирани и да взимат решения за всеки
аспект от грижите, които се прилагат на техните деца.
Добре е да знаете, че макар и наистина много важен, затрудненият
първи контакт при преждевременното раждане не е така фатален,
както може да Ви се струва сега и най-важното – той може да бъде
възстановен с времето. За това много помага т.нар. кенгуру-грижа.
Кенгуру-грижата възниква през 70-те години на 20-ти век в Колумбия и представлява улеснен контакт кожа-до-кожа между майката
или друг член на семейството и бебето. Понякога този метод се нарича „утроба извън тялото“.
У нас се правят все повече постъпления кенгуру-грижата да бъде
прилагана в неонатологичните отделения. За съжаление това все
още не е обичайна практика и прилагането на този метод е по-скоро
изключение. Въпреки това не се отказвайте и поискайте информация дали се практикува в отделението, в което се намирате.
Преди да опитате контакт кожа до кожа, консултирайте се с медицинския персонал, дали бебето е достатъчно добре. Ако всичко е
наред, направете съвместно план за времето и мястото, на което да
го направите. Ако бебето все още има проблем с дишането, в някои
случаи може да се приложи кенгуру-грижа с внимателно планиране
и изключителната помощ на медицинския персонал, за да е напълно
безопасно. Ако е възможно те ще ви помогнат като държат апаратурата, докато вие гушкате бебето.
Кенгуру-грижата може да се прави и от двамата родители и е начин
за установяване на връзка и между бащата и бебето.

Ето няколко факта за кенгуру-грижата:
• Бебетата, които са имали
възможност да се възползват от кенгуру-грижата се
стабилизират по-бързо, отколкото тези, които се отглеждат само в инкубатор.
Това разбира се не означава, че ако се отглеждат само
в кувьоз, те нямат шанс за
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•
•
•

•

•
•

оцеляване, дори напротив – съвременната и качествена техника
е най-големият им шанс.
Кенгуру-грижата помага на бебетата със стабилни темпове да подобрят дишането си, благодарение на стабилното дишане на майката.
Сърдечната честота на бебето се стабилизира (сърцето на майка
регулира сърцето на бебето).
Температурата на бебето е най-добре регулирана върху гърдите на
майката. Чрез допира на кожата, майката автоматично загрява недоносеното бебе, което все още не може да регулира телесната си
температура и няма достатъчно подкожна мазнина, за да я запази.
Кенгуру-грижата често води до намаляване на продължителността
на болничния престой, намаляване на нуждата от скъпи здравни услуги, повишаване на родителското участие и възможности за обучение, по-доброто използване на средствата за здравеопазване.
Кенгуру-грижата се препоръчва от Световната здравна организация.
Контактът кожа до кожа може да се практикува и след изписване
на бебето в домашни условия – тази практика има редица благотворни ефекти по отношение на връзката между родителите и
бебето, както и много ползи по отношение на кърменето.

В първите дни след раждането у родителите често витаят твърде
много въпроси като: „Защо това ни се случи? Какво можем да направим? Добре ли е детето ни и получава ли най-добрата грижа? Кой е
виновен за това?“.
А когато бебето е в неонатологията с дни, а понякога дори и с месеци,
притесненията се засилват. Макар и напълно разбираеми и нормални, тревогите твърде малко помагат за душевното възстановяване
на родителите. Те често стават склонни да се сравняват с другите
родители, да преживяват липсата на сигурност като нарочна дезинформация и потъват в тъгата или гнева си.

Виждането на детето за първи път –
„Това ли е моето дете?“
Удълженият престой на детето в интензивното отделение често възпрепятства майката и бащата да го видят веднага след раждането,
а когато това се случи, може да предизвика разнопосочни реакции
в родителите. Някои майки веднага чувстват към малкото същество
обич и умиление, но за други първата среща с тяхното преждевре-
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менно родено бебе е по-сложна и включва разнородни емоции, които
макар и объркващи, са напълно нормални.

По-ранната поява на бял свят на детето е неочаквано събитие и за
много родители е неестествено да чувстват привързаност към детето
си, което така е избързало с раждането си. Други откриват, че крехкото бебе в кувьоза, изглеждащо нереално малко, почти загубило се в
пелената и често към него е прикрепена медицинска апаратура, улесняваща дишането, храненето и физиологичните му функции – никак
не изглежда като пухкавите розови мъници, които са виждали дотогава. Те могат да се почувстват объркани и уплашени и трудно да възприемат детето си. За трети самото раждане може да е било твърде
травматично като събитие и дори не искат да виждат бебето си или
им се струва, че не изпитват абсолютно никаква емоция при вида му.
Всички тези и още много реакции са напълно реални и възможни и ако
сте родител на недоносено дете е важно да знаете, че е нормално да
се чувствате така. Не се обвинявайте, че през ума Ви прелитат „черни“
мисли – вместо това е добре да бъдете наясно със себе си и да знаете,
че е човешко да страдаме и да се чувстваме объркани.
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~ ЧЕТВЪРТА ГЛАВА ~
1.
2.
3.
4.
5.

Информираност и взимане на решения
Облекчаване на болката
Усложнения и рискове от усложнения
Превенция на заболявания
Колко време ще остане бебето ми в болница?
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1. ИНФОРМИРАНОСТ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Благодарение на напредъка в медицината преждевременно родените деца могат да бъдат спасени и да се развиват като здрави деца.
Родителите рядко са готови за шока и стреса, който изпитват при
раждането на недоносеното дете и продължителното му лечение в
Неонатологично интензивно отделение. Това може да промени рязко
прехода към родителството и да има дългосрочни последици както
за детето, така и за родителите. При тези обстоятелства от изключително значение е навременната и адекватна информация.

Какво съдържа първата информация за Вашето бебе?
Лекарят ще Ви информира кога се е родило Вашето бебе, неговият
пол, рожденно тегло и ръст. Следва оценка на състоянието, в което
се е родило (изплакало ли е, може ли да диша самостоятелно, розово
ли е и др.), какви реанимационни действия са извършени в родилна зала, къде е настанено след това, какви процедури и дейности
са приложени, какво е състоянието на детето в момента. Съобщават се резултатите от направените изследвания, какви изследвания предстоят да бъдат извършени, какво лечение се провежда на
бебето. Очертават се при възможност краткосрочни перспективи за
състоянието му и очаквани проблеми при детето. Ако имате въпроси
или не сте разбрали нещо от това, което са Ви съобщили, лекарят ще
Ви отговори и разясни. Майката и/или бащата имат право да видят
своето дете, да го докоснат и контактуват с него за време, преценено индивидуално за всеки случай от лекуващия лекар. Необходима е
предварителна подготовка за външния вид на детето и спецификата
на отделението (кувьози, монитори, апарати за вентилация, аларми),
както и относно действията на медицинския персонал.

Как мога да получавам редовно информация за детето?
Попитайте Вашия лекар и той ще Ви уведоми. Информация се получава
ежедневно, в регламентирано съобразно вътрешния ред на отделението време. Освен това практика е на достъпно и видимо място да има поставена табела, съдържаща най-малко следната информация: часови
диапазон за даване на информация и актуален телефон на отделението. Сведения за състояние на детето може да получите в определените
часове и по телефона. Право на информация по телефона имат родите-
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лите. Информация на друго лице може да се дава само със съгласието
на родителите. Сведения за състоянието на детето се дават винаги от
лекуващият или дежурният лекар. Медицинската сестра може да дава
сведения само в обем, който е определен от началника на отделението.

Информация, която ще получите преди изписването на
вашето бебе
1. Колко често и от какво количество храна се нуждае Вашето бебе.
2. Състояние на детето при изписване. Организиране на по-нататъшното проследяване на психомоториката, зрението и слуха –
къде, кога и при какви специалисти.
3. Продължаващо лечение – например профилактика на рахита,
късната анемия на недоносеното и др.
4. Срокове за провеждане на имунизациите и необходимост от допълнителни имунизации.
При изписване на детето родителите получават епикриза, която съдържа упоменатата по-горе информация. Практика в повечето неонатологични отделения е майката да постъпи при бебето преди изписването му. Тя взема участие в грижите за своето бебе – къпане, техники
на кърмене, как да го държи по време на кърмене и след това, техника
на хранене с биберон и т.н. Това я прави полезна, по-уверена и подготвена за отглеждане на бебето в домашни условия. Полезно за родителите е предоставяне на информация за съществуващи услуги и групи
за взаимопомощ, както и за национални родителски организации. Ако
не получите такава информация, чувствайте се свободни да попитате.

Вземане на решения
Най-важната част от това да бъдеш родител е да се стремиш да даваш
най-доброто на своето бебе. В ситуацията, в която се намирате, найдоброто за Вашето бебе е да сте добре информиран за това, с което
се сблъсквате и да сте в състояние да направите избор относно медицинските грижи, ако това се наложи. Лекарите и сестрите също искат най-доброто за Вашето бебе. По време на болничния престой на Вашето бебе лекарите и родителите трябва да бъдат екип, защото всички
имат една цел, а именно най-добрите възможни грижи за детето.
Лекарят предоставя необходимото количество точна и приемлива за родителите информация: здравословното състояние на

76

тяхното дете, начини на лечение, включително и алтернативни такива.
Лекарите имат професионална грижа относно това да:

• обясняват всичко, което се случва с вашето бебе;
• да са сигурни, че разбирате различните ситуации;
• да вземате решения заедно относно грижите за бебето.
Следването на тези стъпки и Вашето одобрение се наричат „Информирано съгласие“. Като родители, представляващи пациента (Вашето
бебе), Вие имате право да участвате при вземането на решения за
извършване на диагностични процедури, терапевтични манипулации, консултации, транспорт на бебето до друга болница и др. Ваше
право е и да откажате или да изискате промени в лечението на Вашето дете, без да се страхувате от негативно отношение и негативен
ефект върху качеството на грижата за детето.
Много процедури, които са рутинни, като кръвни тестове например, носят нисък риск за бебето. За тях не се иска съгласие. При новородени
деца в състояния непосредствено застрашаващи здравето и живота
на детето, лекарят има право да извърши спешни реанимационни мероприятия без съгласието на родителите. В такава ситуация, лекарите
трябва да обяснят какво се е случило, при първа възможност.
Въпроси, които можете да зададете, когато лекарят Ви информира
за необходимостта от извършване на определен вид лечение, манипулация, операция или прием на медикаменти:

1.
2.
3.
4.

Колко бързо трябва да вземем решение?
Какви са ползите за бебето?
Какви са рисковете за бебето?
Какво показват тестове и какво може да се направи в
тази ситуация?
5. Ще го боли ли бебето? Как може да бъде контролирана
болката?
6. Какви са рисковете ако не се предприеме нищо?
7. Къде мога да намеря повече информация или подробности?
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Споделеното взимане на решения между докторите и медицинския
персонал и родителите е най-доброто за Вашето бебе. Не се притеснявайте да питате за всичко, което касае лечението на Вашето дете –
тестове, процедури, медикаменти и т.н. Ако не сте сигурни или трябва
да се вземе трудно решение, потърсете второ мнение.

След раждането лекарят или медицинската сестра ще Ви предоставят документ „Информирано съгласие за родителя/настойника на новородено дете с необходимост от интензивно
лечение или специални грижи“. Прочетете го внимателно, запознайте се с предоставената информация засягаща Вашето бебе,
ако имате въпроси обърнете се към неонатолога за разяснения.

2. ОБЛЕКЧАВАНЕ НА БОЛКАТА
Като родител Вие не искате да виждате детето Ви да страда по какъвто и да е начин. Това най-вероятно е едно от най-големите Ви притеснения. Ето защо този раздел обяснява някои начини за контролиране на болката и намаляване стреса за бебето.
През времето на специална грижа, бебета се нуждаят от различни
медицински тестове и процедури, които често могат да бъдат болезнени за бебето. Това се отнася за деца, подложени на интензивно
лечение, поради заболявания от различно естество. Процедурите се
предприемат само ако са абсолютно необходими.
„Новороденото трябва да бъде защитено от всяка болезнена процедура, която не е абсолютно наложителна за неговото здраве.“ –
извадка от Законопроект за правата на новороденото.
Всяка медицинска манипулация има както рискове, така и ползи, но
не е задължително използване на болкоуспокояващо. Ако на детето
трябва да се прави процедура, която е над средното ниво болезнена
и неприятна, може да се даде лекарство за болката. Дозата се опре-
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деля на базата на теглото на бебето. Ако бебето се нуждае от операция, тогава ще се постави пълна упойка.
Неонатологичното отделение би следвало да има политика за облекчаване на болката. Винаги сигнализирайте ако смятатате, че бебето
изпитва болка и се нуждае от помощ.
През последните 10-15 години вниманието на медицинския персонал се фокусира върху болката, която изпитват най-малките пациенти. Постиженията в тази насока извън България са вече налице и се
прилагат в практиката, но у нас този проблем все още недостатъчно
се дискутира и дори се неглижира.
Дългогодишни проучвания в областта са доказали необходимостта
от т.нар. фамилни центрове за интензивно лечение на преждевременно родени бебета или такива със здравословни проблеми. Грижата за
бебетата в такива центрове доказано намалява стреса и болката и
гарантира подкрепа за родителите. Според Американската Академия по Педиатрия (ААР) по този начин:

• се съхранява емоционалното състояние на бебето;
• осигурява се физическа и социална връзка между родителите и
новороденото;

• се намалява болката и стреса от лечението.
Всичко това влияе благоприятно върху състоянието на бебето,
включително върху неговото тегло, необходимостта от подпомагане
на дишането и храненето със сонда, както и намаляване продължителността на престоя му в болница.
Въпреки липсата на подобни семейни центрове в България, някои
прости стъпки могат да помогнат много. Например, проучванията
показват, че познатите миризми като тази на кърмата или кожата на
родител могат да имат успокояващ ефект при бебета при вземането
на кръв. Това важи напълно и при недоносените бебета.
Други нелекарствени методи, които могат да помогнат да се контролира болката на бебето са:

• Кърмене на бебето по време на теста или манипулацията. Кърменето има обезболяващ ефект, то е приложимо за доносените и
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•

•

деца в стабилно състояние. Това е неприложимо при бебета под
34-36 г.с., поради липса на сукателен рефлекс, както и в случаите,
когато състоянието им не го позволява.
Слагане на малко кърма или сладък разтвор (глюкоза) на езика на бебето. Не предизвиква странични ефекти. Обезболяващият ефект се свързва с освобождаването на β–ендорфин
в мозъка.
„Кенгуру“ грижи. Прилагат се за първи път през 1983 година от
Rey и Martinez. Чрез „кенгуру“ грижи се постига намаляване на
болката на базата на докосванията на майката и
допира „кожа до кожа“.
Наред с това водят до
стабилизиране на състоянието, температурата
на новороденото и намаляват времетраенето
на плача. Снижават вариациите в сърдечната
честота и кислородното
насищане, вследствие
на болка. Благоприятстват кърменето. Повлияват благоприятно
върху по-късното развитие на детето.
Музикотерапия. Още докато е в майчината утроба, бебето може
да възприема звуци (след 29 г.с.). Майчиният глас след раждането действа успокояващо на бебето. Музиката намалява нивото на
кортизола, подобрява физиологичната стабилност на недоносеното. „Ефект на Моцарт“ – музиката на Моцарт притежава особен
емоционален заряд и значително превъзхожда по своята лечебна
сила произведенията на
други композитори като
Бетовен, Шуман, Лист и
др. Чрез т.нар. „Ефект на
Моцарт“ се възстановява енергийното равновесие, което сме свикнали
да наричаме здраве. Освен това, създава хармония в организма и има
благотворно влияе върху
мозъчната дейност.
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Разбира се освен всички тези методи, винаги съществува възможността за медикаментозно обезболяване (анелгезия). Лекарят преценява кога това е необходимо. Наблюдавайте Вашето бебе за сигнали
на стрес и алармирайте сестрата и докторите, ако бебето се нуждае
от облекчаване на болката.
Благотворно повлияват стреса и болката у бебето майчиния глас, допир, прегръдка, контакт кожа до кожа. Помолете Вашият неонатолог
да докоснете Вашето бебе, да го погалите, да го гушнете или да му
пуснете музика. Попитайте го за болката, която детето Ви изпитва и
как бихте могли и Вие да помогнете за нейното намаляване. Усилията
у лекарите за намаляване на стреса при недоносените бебета са насочени към осигуряване на тиха, затъмнена и спокойна обстановка
при тяхното лечение и отглеждане. Това се постига чрез намаляване
и ограничаване на високи звукови аларми и сигнали в интензивен
сектор. Денонощното луминисцентно осветление в тези интензивни
звена е също стресов фактор за бебетата. За целта кувьозите се покриват със специално пригодени покривала. Така бебето е в среда
по-близка до майчината утроба. Обслужващият медицински персонал обгрижва и извършва манипулациите на недоносените деца
максимално щадящо, съобразно режима на хранене, сън и др.
Бъдещите научни изследвания в тази област са насочени към изучаване, превенция и намаляване до пълно елиминиране на болката в
неонаталния период. Това е допълнителна предпоставка за постигане на най-важната цел – съхраняване здравето, късното развитие и
качество на живот на детето.

3. УСЛОЖНЕНИЯ И РИСКОВЕ ОТ УСЛОЖНЕНИЯ
Преждевременно родените деца се срещат с твърде много предизвикателства още в първите минути на своя живот. Причината е незрялостта на всички органи и системи, което води до неспособността
на бебето да се адаптира само към живот извън утробата. Именно
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това налага необходимостта от специални грижи. Добрата новина
е, че през последните години медицината е претърпяла значителен
възход. Благодарение на този напредък преждевременно родените
деца, които в миналото не са могли да преживеят, сега могат да бъдат
спасени и да се развиват като здрави деца. Най-голямото предизвикателство за лекарите е лечение на новородени с тегло при раждането под 1500 г. и особено под 1000 г. Дори ако Вашето дете е родено
с такова тегло, бъдете уверени, че лекарите ще направят всичко по
силите си то да живее и да порасне здраво дете.
Недоносените деца трябва да преодолеят трудности свързани с
дишането, поддържането на телесната температура, храненето,
честите инфекции и други. Тук идва ролята на медицинския екип
на отделението по Неонатология. Преди всяко раждане на недоносено дете се извършва подготовка за неговото „посрещане“ – топъл кувьоз, кислород или апарат за обдишване, монитор за отчитане на кислородна сатурация и сърдечна честота и др. Това е от
изключителна важност и има за цел максимално подпомагане на
основните жизнени функции на бебето (дишане, сърдечна дейност)
още от първите минути след раждането. Първичната реанимация
в родилна зала, извършена по унифицирани правила е значителен
резерв за намаляване на късните усложнения. Някои недоносени
бебета (по-зрели и с тегло около и над 2000 г.) се справят добре самостоятелно и не се нуждаят от реанимация, продължително лечение и специални грижи.

Ранни усложнения
Настъпват скоро след раждането, в условията на провеждано комплексно интензивно лечение, по време на престоя в отделението.
Възможни усложнения: пневмоторакс (колабиране на белият дроб,
поради навлизане на въздух в плеврата), пневмония, анемия, мозъчни кръвоизливи, тежко протичащи инфекции и др. Тези състояния на
бебето изискват допълнително лечение, удължават престоя на детето в отделението, повишават риска от късни увреждания. Ако те
се развият при Вашето бебе, неонатологът ще Ви обясни какви промени са настъпили в състоянието на детето, има ли опасност за живота и по-късното му развитие, какви мерки са предприети и в какви
приблизителни срокове би могло да се очаква подобрение. По-често
такива усложнения настъпват при недоносени с тегло под 1500 г. и
1000 г. Тук ще се спрем малко по-подробно на някои от тях, но ако
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имате каквито и да е въпроси относно състоянието на Вашето дете,
не се колебайте да попитате Вашият неонатолог.

Проблеми с белите дробове
По време на бременността, бебето се развива и съзрява прогресивно,
докато достигне способност да се справи само с живота извън майчината утроба. Тежкият
преход от „водния“ към
„кислородния“
живот,
е едно впечатляващо
изпитание, изискващо
незабавна адаптация,
ангажираща дишането,
циркулацията, терморегулацията, метаболитното
равновесие,
бъбречните и храносмилателните функции.
От всички органи, които трябва да се адаптират към извънутробния живот, белият дроб е без съмнение този, при който встъпването
във функция е най-впечатляващо, но и най-богато на последствия,
поради влиянието му върху функцията на останалите органи. Тази
непосредствена ефективност на дихателната система се постига
благодарение на единството на факторите, отговорни за правилното
анатомично и функционално узряване.

• Недостатъчна синтеза на веществото сърфактант – хиалин-

•

но-мембранна болест. Синтезът на сърфактант нараства след 24
г.с. За това прекалено рано родените бебета страдат от липсата
му, а това води до развитие на дихателна недостатъчност в първите часове и дни след раждането. Изкуственият синтез на сърфактант и лечението с него се считат за революция в неонатологията. Веществото се дава на бебетата, които се нуждаят от него
чрез тръбичка, която прониква в гърлото и бавно освобождава
веществото в дробовете.
Апнея на преждевременното раждане. Преждевременно родените бебета, често показват модел на дишане, в който се наблюдават
кратки паузи. Понякога тези паузи могат да бъдат по-дълги и на
бебетата трябва да им бъде „напомнено“ да дишат с нежна стимулация. Някои медикаменти могат да бъдат използвани за стаби-
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лизиране на дишането на бебето. Понякога тези паузи могат да
бъдат достатъчно тежки, че Вашето бебе да има нужда от кратка
помощ в дишането, но в повечето случаи този проблем ще се подобрява. Ако бебето Ви вече не е на изкуствено дишане, ще бъде
прикрепено на монитор, който включва аларма, когато паузата в
дишането се проточи прекалено много.
Пневмоторакс. Въздухът понякога може да изтича от наранени
въздушни торбички в белите дробове, особено ако бебето Ви е
на апарат за командно дишане. Въздушни мехурчета могат да
се формират в тъканите на дробовете или около дробовете и
да предизвикат срив на дробовете (пневмоторакс). Големи въздушни джобове могат да притиснат дробовете и да направят
дишането по-трудно. В такъв случай, докторът може да прекара
мъничка тръбичка през гърдите на бебето, за да може да изкара въздуха от там. По време на процедурата се прилага местна
упойка. Често дренажната тръбичка се поставя по спешност, затова докторите и сестрите може и да нямат време да обсъдят с
Вас процедурата.
Хронично белодробно заболяване. Бебета, които са били дълго време на командно дишане, могат да развият хронично белодробно заболяване (познато още като бронхополмунална
дисплазия или БПД). Ще се спрем по-подробно на БПД малко
по-късно.
Синдром на вдишване на мекониум. Една от причините бебетата
да имат нужда от помощ в дишането е така нареченият синдром
на вдишване на мекониум. По време на раждането някои бебета
често вдишват смес от амниотична течност и мекониум. Мекониумът са първите изпражнения на бебето, които са гъсти, лепкави и тъмно зелени. Ако бебето Ви има синдром на вдишване
на мекониум, то може да показва признаци на отпуснатост, слабост, неподвижност и да има забавен сърдечен ритъм. Трахеята
на бебето се почиства максимално от мекониума. Това се прави
като се постави тръбичка в трахеята на бебето (през устата или
носа) и мекониумът се всмуква в нея по време на изтеглянето.
Докторът ще продължи докато не започнат да излизат чисти
течности от тръбичката, без следи от мекониум. Това може да е
сериозно състояние, което изисква комплексни и интензивни
медицински грижи. Въпреки това, повечето бебета се възстановяват в рамките на няколко дни или седмици, в зависимост от
това колко точно мекониум са вдишали. Обикновено няма трайни
щети върху белия дроб.
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Други проблеми, с които се сблъскват недоносените бебета са свързани с:

• Неспособност сами да под-

•

•

•

държат телесната си температура: тези деца се отглеждат в кувьоз, който им
осигурява оптимална околна
температура и влажност. При
бебета под 1500 г. и особено
под 1000 г. престоят в кувьоз
е по-продължителен – седмици, дори и месеци.
Незрялост и лесна ранимост
на мозъчните структури: причина за по-чести церебрални
увреждания при недоносени с тегло под 1000-1500 г.
Най-честите неврологични
усложнения са мозъчни кръвоизливи и образуване на
кисти. По-късно ще се спрем подробно на този проблем.
Незавършено развитие на ретината: съзряването на ретината
продължава при необичайни условия (липса на пълна тъмнина,
въздушна среда) и развиващите се структури са изложени на
по-високи кислородни концентрации, апаратно обдишване и др.
Незрялост на имунната система: имунната система на недоносените бебета е незряла и това е причина за по-често и по-тежко
протичащи инфекции. Усложнения при преждевременно родени
деца се наблюдава по-често при родените преди 32-34 г.с./тегло
под 1500 г. Значително се увеличава тяхната честота при недоносени под 30 г.с. и тегло под 1000 г. Наличие на утежняващи фактори по време на бременността, раждането и след това, също влияят
върху състоянието на новороденото след раждането, заболеваемост и късни усложнения.

Основни рискови фактори за настъпване на усложнения при недоносените деца:
1. Патологично протичаща бременност.
2. Теглото при раждането и гестационната възраст – колкото по-
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ниско е теглото и гестационната възраст, толкова повече нараства
риска за увреждания.
3. Незавършено развитие и незрялост на всички органи и системи на недоносеното – бял дроб, мозък, стомашно-чревен тракт,
бъбреци, ретина и др. Тяхното последващо развитие и съзряване
продължава при коренно различна среда и в условията на интензивни методи на реанимация и комплексно лечение.

Късни усложнения
Бронхопулмонална дисплазия (БПД)
Хронична белодробна болест – развива се при част от недоносените
деца. По-висока е честотата на заболяването при гестационна възраст
под 30 г.с. и тегло под 1500 г. Най-рискови са децата с тегло под 1000 г.

• Кои фактори предразполагат за развитие на това заболяване?

•

•

Много са обстоятелствата, които могат да повлияят и да предизвикат развитие на бронхопулмонална дисплазия. Сред основните
причини са: белодробна незрялост (следствие на преждевременното раждане), наличие на заболяване на белия дроб (хиалинно-мембранна болест), което протича по-тежко и налага по-продължително и по-интензивно обдишване на детето с апарат.
Действието на кислорода, който е необходим за лечението може
да причини специфични промени в белия дроб. Недоносеното има
незрялост и ниско ниво на защитни ензими. Затова то е и по-уязвимо при кислородотерапия. Редица други фактори също имат
влияние и значение: инфекция при раждане на детето или развита по-късно, храненето на болното недоносено дете и редица
други. Макар и действащи тези фактори, не при всички рискови
деца се развива БПД.
Какво представлява заболяването? Бебетата се диагностицират с бронхопулмонална дисплазия, ако са постоянно на
кислород и след навършването на 36 гестационни седмици
(4 седмици преди термин) и рентген на гърдите потвърди, че
има промени в дробовете, типични за този вид заболяване. Те
имат учестено и затруднено дишане, изразходват енергия за
дихателните движения, хранят се по-трудно и техния тегловен
прираст е под оптималния.
Какво може да се направи, за да се намали и/или предотврати
развитието на БПД? Профилактика на преждевременното раждане, ефективна първична реанимация в родилна зала, лечение
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•

със сърфактант, използване на възможно най-ниски кислородни
концентрации и прочие. Основното правило е да се проведе ефективно комплексно интензивно лечение при максимално щадене
на детето.
Как трябва да се грижа за детето и кой ще го проследява? Освен
информацията по време на лечението, родителите получават напътствия за хранене и отглеждане на детето при изписването. В
епикризата са описани заболяванията, приложено лечение, състояние при изписването. Тази информация е важна за личния лекар
на бебето. Проследяване и лечение на деца с БПД се извършва от
екип – ОПЛ (общо практикуващ лекар), детски пулмолог, неонатолог,
детски кардиолог. Семейството също е част от екипа. То осъществява специфично и продължително домашно лечение. Родителите
се информират за необходимостта от осигуряване на среда без тютюнопушене и своевременността на задължителните имунизации.
През последните години при тези деца се извършва и специфична
профилактика на РСВ инфекция. За нея ще бъдете информирани
от Вашият неонатолог, който ще извърши профилактиката през
есенно-зимния сезон заедно с ОПЛ. В по-голяма част от случаите
настъпва постепенно подобряване на клиничните симптоми и до
2 годишна възраст белодробната функция се нормализира. При някои по-късно може да се развие бронхиална астма.

Церебрални усложнения
Мозъчни кръвоизливи (ще чуете да ги наричат още интравентрикуларни, ИВК или кръвоизливи в мозъчните стомахчета). Развиващият
се мозък на бебето има изобилие от кръвоносни съдове. Понякога
тези кръвоносни съдове се разкъсват, причинявайки кървене в мозъка. Кратък кръвоизлив не създава дългосрочни проблеми. Кървенето в мозъка се класифицира спрямо неговата сериозност. Първа и
втора степен представляват леко и средно кървене – там прогнозата е добра. Третата и четвъртата степени са най-сериозни – късната
прогноза при тях е толкова по-добра, колкото по-рано е установен
кръвоизлива, колкото по-добре е проследен и своевременно е започнато лечението. По-голямото кървене може да ограничи потока
на кръвта към други части на мозъка, което означава, че те няма да
получават достатъчно кислород.

Рискови фактори
Преждевременното раждане е самостоятелен рисков фактор, особено ако е причинено от състояния през бременността, които водят
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до страдание на плода. Недоносеното новородено (особено с тегло
под 1500 г. и 1000 г.) е с незрялост на мозъка и мозъчните съдове.
В условията на провеждано интензивно лечение, мозъкът на недоносеното новородено е много уязвим, поради незавършено развитие.
Това създава условия за възникване най-често на интравентрикуларни кръвоизливи – едностранно или двустранно. Тяхната диагноза и проследяване започва още в отделението. При изписването на
детето ще получите информация за състоянието и необходимостта
от контролни прегледи, изследвания и консултации. Проследяването става клинично неврологично и чрез ехографски преглед – ТФЕ
(трансфонтанелна ехография). Извършва се от неонатолог и/или детски невролог.
Образуване на мозъчни кисти (медицинското название на този
проблем е перивентрикулна левкомалация или ПВЛ) Понякога прегледите показват, че части от мозъка не са получавали достатъчно
кислород. Ако тези части умрат, на мястото на мозъчната тъкан се
образува джобче, пълно с течност, наречено киста. Как точно това ще
се отрази на бебето зависи от това колко на брой са кистите, колко
са големи, нарастват ли, кои участъци от мозъка са засегнати. Това е
специфично увреждане на централната нервна система, характерно
за недоносени новородени, особено тези родени преди 31 г.с. Среща се при 10-15% от децата под 31 г.с. и само 1% при тези над 33 г.с.
Тези изменения в мозъка могат да настъпят още преди раждането,
по време на раждането и след него или по-късно вследствие на различни заболявания на
детето. Отново главна предпоставка за
настъпване на тези
измемения е незрялостта на мозъка.
Състоянието на детето се проследява
чрез трансфонтанелна ехография (ТФЕ).
Прогнозата в дългосрочен план зависи от
степента на тежест на
кистите. При най-тежките форми се очакват отклонения в двигателното и/или психично развитие. Това е най-честата причина за развитие на ДЦП (Детска церебрална парализа).
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Проследяване, лечение и рехабилитация при тези деца се осъществява от екип от специалисти: неонатолог, детски невролог, кинезитерапевт, рехабилитатор, евентуално психолог. Важно за предотвратяване на изоставане в двигателното развитие е ранното начало на
двигателна рехабилитация.
Терминологията може да бъде объркваща. Не се притеснявайте да
поискате от лекаря да Ви обясни ситуацията на по-прост и достъпен
език.
Хидроцефалията по-често е последица на прекаран тежък кръвоизлив. Хидроцефалията представлява увеличаване количеството на ликвора (мозъчната течност) и разширяване на вентрикулната
система (мозъчни стомахчета). Протичането може да бъде прогресиращо, т.е. бързо нарастване обиколката на главата и прогресиращо
разширяване на вентрикулната система. В тези случаи след консултация с неврохирург се провежда хирургично лечение. В други случаи проследяването показва задържане или бавно нарастване във
времето на вентрикулната дилатация, което е по-благоприятно.
За всички недоносени под 2000 г. е необходима неврологична
консултация след 2 месечна коригирана възраст, с оглед ранна и
своевременна рехабилитация или друго лечение. Целта е да се предотврати и/или намали възможно най-рано евентуално изоставане
в двигателното развитие на детето. Препоръчва се индивидуална
рехабилитация за стимулиране на двигателното развитие.

Очни проблеми при недоносените деца
По-често срещани при недоносените деца са: нарушени зрителни
функции, намалена зрителна острота, страбизъм, ретинопатия на недоносеното.

Ретинопатия на недоносеното
Нарушение на развиващото се кръвоснабдяване на незрялата ретина. Основно значение за поява на ретинопатия има степента на
незрялост – гестационна възраст и тегло при раждането, като се
отчита ролята и на други фактори като кислородотерапия, анемия,
инфекции и др. Заболяването може да протича, като леко и обратимо увреждане на ретината, а в други случаи тежко и налагащо лечение. Според тежестта на протичане се различават пет стадия. При
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случаите в III-ти до V-ти стадии на болестта е необходимо своевременно и специфично лечение.
На кои недоносени деца се провежда задължителен очен преглед?

• недоносени деца, родени с тегло под 1500 г. или гестационна възраст под 32 г.с.

• деца на апаратна вентилация повече от 72 часа или кислородолечение повече от 30 дни.
Кога, от кого и как трябва да се извърши прегледа?

• първи преглед на 4-6 седмична възраст от детски офталмолог.
• честотата на следващите прегледи се определят от офталмолога.
Как се извършва изследването?

• Чрез индиректна офталмоскопия след разширяване на зениците.
•

Извършва се от детски офталмолог. Изследването е краткотрайно
и неболезнено.
Изследване с дигитална ретинална камера (RetCam) все повече се
налага като основен метод при недоносени деца. Преди изследването се прилага локална капкова анестезия и капки за разширяване на зениците.

Основни методи на лечение при по-тежките форми на ретинопатия
са криотерапия, лазертерапия, оперативно лечение. Превенцията
на ретинопатията се свежда до превенция на недоносеността. Найважното средство при това заболяване е ефективният скрининг на
недоносени деца и адекватно ранно лечение. За нашата страна е
факт повсеместно провеждане на очен скрининг за определените
категории недоносени новородени.

Засягане на слуха при екстремно недоносени новородени
По-често при недоносени деца родени с тегло под 1500 г. Отклонения на слуха могат да се установят от лекуващия неонатолог
или УНГ специалист. Изследването е безболезнено и в рамките на
5-10 минути със съответна апаратура. Благодарение на инициативата „Българската Коледа 2014 г.“, повечето Неонатологични отделения
се оборудваха със специализиран апарат за изследване на слуха
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на новороденото. Това позволява ранно откриване отклонения на
слуха и навременно лечение.

Анемия на недоносеното
Проявява се по-често при родени преди 32 г.с. Тя е късна анемия.
Развива се към края на първия месец след раждането. Пикът на хемоглобиновия пад е към 3-12 постнатална седмица. Установява се
чрез кръвна проба, назначена от педиатър или неонатолог. Провежда се профилактика и/или лечение с железни препарати, витамини,
евентуално кръвопреливане, което се извършва в болница.

Растеж и развитие
Растежът и развитието при недоносените деца са важни показатели,
които се проследяват след изписване на детето. Оценяват се спрямо
коригираната възраст (отчита се от деня на термина, а не от актуалната дата на раждане).
До кога се използва коригираната възраст?
1. до 24 месеца при деца родени под 1500 г.
2. до 12 месеца при деца родени с тегло между 1500 и 2000 г.
Ежеседмична оценка на теглото, ръста, обиколката на главата, фонтанелите, съобразно растежни криви за недоносени деца. Здравите недоносени бебета преминават през период на ускорен растеж в
първите месеци. Те бързо достигат своите връстници. Деца родени
с тегло под 1500 г. и особено тези под 1000 г. може да не настигнат
връстниците си в растежа до третата година. Проследяването се извършва от вашият педиатър. Имате право да осъществите преглед и
консултация при неонатолог по ваше желание или насочени от ОПЛ.

Хернии
Срещат се по-често при недоносените деца.

Пъпна херния
Рядко изисква оперативна намеса. Обикновено се коригира с превръзка и последващо развитие на мускулите на предна коремна стена.
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Ингвинални хернии
За тяхната поява способства и незавършения десцензус на тестисите при момченцата. Често са двустранни и с доста големи размери, но
рядко се стига до инкарцерация (заклещване). Повечето съвременни
автори препоръчват ранно коригиране на дефекта, т.е. наложителна е
ранна консултация и проследяване от детски хирург. Вашият педиатър или неонатолог ще Ви насочи за преглед от детски хирург.

Заключение
Днес в условията на съвременната неонатология са налице възможности за своевременно и ефективно повлияване на голяма част от
установените отклонения на недоносените деца. За да се извърши
максимално добро и ефективно проследяване на недоносените деца
е необходима добра съвместна работа на много специалисти: педиатър (общопедиатрични грижи и профилактика), неонатолог, детски
невролог, детски пулмолог, офталмолог, УНГ специалист, психолог и
други.

4. ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ
Профилактиката на заболяванията при недоносени деца включва комплекс от различни мерки. Ангажирани и отговорни за тяхното провеждане, усъвършенстване и осъвременяване са много хора:
държавата, здравни институции, лекари, среден медицински персонал, немедицински специалисти, неправителствени организации.
Превенция на най-честите заболявания на недоносените и възможните късни последствия са в основата на лечението и грижите за
тези деца. Днес сме свидетели на спасяване и отглеждане на деца
под 1000 г. Това е благодарение на съвременната и модерна неонатална терапия. Последните години се характеризират с изключител-
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но бързо развитие и внедряване на нови методи за интензивна терапия, профилактика и проследяемост на недоносени деца.
Някои от тях са: рутинно приложение на сърфактант лечение при хиалинно-мембранна болест (ХМБ) при недоносени. Това доведе до значително намаляване на смъртността от ХМБ и подобрена преживяемост. Въвеждане на нови методи за изкуствена вентилация, дозирано
и стриктно контролирано кислородолечение, подобрени условия за
отглеждане, своевременна диагноза и лечение на ранни неонатални и
вътреболнични инфекции, на настъпили усложнения и др.

Изследвания, които се правят в неонатологичното
отделение
1. „Очен скрининг на недоносени деца“ за ранно откриване и лечение на ретинопатия на недоносеното.
2. Ултразвуково изследване на централната нервна система при
недоносени за ранна диагноза на интравентрикуларните кръвоизливи, перивентрикулна левкомалация и др. Това позволява
бързото насочване на родителите на тези децата към необходимостта от ранна двигателна рехабилитация.
3. Скрининг за изследване на слуха, което позволява ранно откриване отклонения на слуха и своевременно лечение.
Към тези факти и приоритети
трябва да споменем и подобреното оборудване в повечето неонатологични отделения в страната. То включва съвременни
кувьози за отглеждане на недоносени новородени, все по-нови
поколения апарати за обдишване, с подобрени възможности и
щадящи незрялото дете, персонален непрекъснат монитор за
всяко бебе, апаратура за бърза
диагностика (ехограф за трансфонтанелна ехография на територията на отделението, мобилен рентгенов апарат и други).
Важна роля в целия процес зае-
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ма и медицинският персонал със своята квалификация, опит и отношение към детето и неговите родители.
След изписване на бебето от отделението, грижата за него се поема
от родителите, заедно с лекари от различни специалности. Тези деца
се отглеждат, преглеждат и проследяват по-често и с повишено внимание. Грижата за тях след изписването съдържа много компоненти.

Често срещани въпроси и притеснения след изписването
1. Как и с какво да храня бебето?
При изписването от отделението Вашият неонатолог ще Ви информира как да продължи храненето в къщи. Практика в повечето
неонатологични отделения е майката да постъпи при бебето преди изписването му. Тя взема участие в грижите за него – къпане,
техники на кърмене, как да го държи по време на кърмене и след
това, техника на хранене с биберон и др. Кърмата е идеалната храна за Вашето бебе. В началото бебето може да се уморява бързо
при кърменето. В такива случаи изцеждайте и дохранвайте с изцедена кърма. При затруднения или съмнения дали се справяте с
кърменето, полезни могат да Ви бъдат консултантите по кърмене
във Вашия град. Потърсете ги. Ако храненето е с адаптирано мляко, неонатологът ще Ви ориентира при избора на мляко (специално
за недоносени деца), за оптималното количество за неговата
възраст и състояние, кратност на храненията, медикаментозни
добавки: витамин Д, железни препарати и други, с цел профилактика
или лечение.

2. Ако детето е с диагноза Бронхопулмонална дисплазия (БПД)
Вашият неонаталог ще Ви информира за заболяването, както по време на болничното лечение, така и за състоянието на бебето при изписването. Той ще насочи Вашето внимание към особеностите при
хранене, какво да наблюдавате при бебето, кое е нормално и кога да
потърсите лекарска помощ. Личният лекар още в първия месец след
изписването насочва детето за консултация с детски пулмолог. Той
проследява белодробното заболяване на бебето, назначава изследвания, лечение и контролни прегледи.

3. Кога да потърся лекарска помощ?
Ако детето отказва да се храни (при три и повече поредни отказа от
храна), ако дишането е по-затруднено, учестено или забавено, цве-
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тът на кожата стане блед и около устните и по ръцете се появи синкаво оцветяване. Потърсете веднага лекар независимо от часа на
денонощието.

4. Ако детето е с диагноза Интравентрикуларен кръвоизлив
(ИВК) или перивентрикулна левкомалация (ПВЛ)
Диагнозата и проследяване на еволюцията на ИВК/ПВЛ започват
още в отделението. При изписването на детето ще получите информация за състоянието му към момента и необходимостта от контролни
прегледи, изследвания и консултации. Вашият личен лекар или неонатолог ще Ви насочи за консултация с детски невролог.

За всички недоносени под 2000 г. е необходима неврологична
консултация след 2 месечна коригирана възраст, с оглед ранна и своевременна рехабилитация или друго лечение.
За следващи прегледи, изследвания и лечение ще Ви информира детския невролог. Проследяване на еволюцията на ИВК/ПВЛ
става чрез изследване на неврологичния статус, рефлекси и други,
съобразно възрастта, както и чрез периодични ултразвукови изследвания. Важно е да се отбележи, че ехографското изследване е
напълно безвредно за детето и поради това може да бъде повтаряно
без странични ефекти. Това е основно предимство пред всички съществуващи съвременни методи на изследване.
Децата са много подходящи пациенти за ултразвуково изследване, поради намалената подкожна мастна тъкан и отворените при
новородените предна и задна фонтанели, което позволява мозъчните структури да се визуализират в детайли. Скринингът на централна нервна система дава възможност да се установи потенциален риск от сериозно заболяване и да се вземат необходимите
мерки за предотвратяването му. Извършва се от неонатолог и/или
детски невролог.
При деца с ПВЛ проследяването, лечението и рехабилитацията се
осъществява от екип от специалисти: неонатолог, детски невролог, кинезитерапевт, рехабилитатор, евентуално психолог. Важно за
предотвратяване на изоставане в двигателното развитие е ранното
начало на двигателна рехабилитация.
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На какви признаци при бебето трябва да обърна внимание?
Някои симптоми при деца с повишен риск са полезни при отчитане възможностите за развитие на Детска церебрална
парализа (ДЦП).
Такива симптоми могат да бъдат:
1. повишена сънливост,
2. неспокойствие или свръхвъзбуда,
3. висок церебрален плач,
4. слаб сукателен рефлекс,
5. незадържате на главата на една линия с тялото (килва
се напред или назад),
6. обилно слюнкоотделяне,
7. намален интерес към околната среда,
8. асиметрия в движения,
9. потрепвания – кратки или продължителни,
10. втренчвания на погледа и др.

Ако забележите тези и други симптоми, които Ви притесняват обадете
се и се консултирайте с личния лекар, Вашия неонатолог или невролог.

5. Ретинопатия на недоносеното
Значим здравен проблем е ретинопатията на недоносеното. Първият
очен преглед, а при необходимост и началното лечение на ретинопатия
се извършва още в Неонатологичното отделение. За особеностите на
заболяването, в какъв стадий е при Вашето дете, какво е проведеното
лечение и др., ще бъдете информирани от Вашият неонатолог. При изписването в епикризата и устно ще Ви бъде обяснено кога и къде да се
проследява детето. Личният лекар ще Ви насочи към детски офталмолог.
Имате право Вие да изберете очният специалист за Вашето бебе. Схемата за проследяване, лечение и честотата на прегледите се определя
от лекуващия офталмолог. Основни методи на лечение при по-тежките форми на ретинопатия са криотерапия, лазертерапия, оперативно
лечение.
Превенцията на ретинопатията се свежда до превенция на недоносеността. Най-важното средство при това заболяване е ефективният скрининг на недоносени деца и адекватното ранно лечение. За
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нашата страна е факт повсеместно провеждане на очен скрининг за
определените категории недоносени новородени.

Заключение
Децата се нуждаят от специална политика, която да им гарантира
естественото право на живот, добро здраве, пълноценна подготовка и развитие. Те трябва да са приоритет в държавната политика.
Държавата има изключителни възможности да създаде максимално
благоприятни условия за развитието на децата и да обезпечи особени грижи за рисковите групи, сред които са нашите недоносени
деца. Днес държавата е в дълг към децата. В тази връзка определена
компенсаторна роля играят неправителствени организации, различни фондации и сдружения. Особено място заемат дружествата
на семействата с деца от определени хронични заболявания, които
взаимно се подпомагат при решаването на сложните медицински и
социални проблеми на тези деца.

5. КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ОСТАНЕ БЕБЕТО МИ В
БОЛНИЦАТА?
Един от основните въпроси, които си задавате вероятно е: „Кога ще
можем да вземем бебето си у дома?“ Отговорът зависи от нуждите на бебето Ви. Може да са
няколко дни до седмици, а
понякога и месеци. Много
недоносени бебета се прибират вкъщи около датата
на термина си. Ако никой не
ви казва колко дълъг може
да бъде престоят на бебето
Ви, не се колебайте да питате лекарите или сестрите.
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Винаги можете да питате за всичко, което ви интересува, защото
като родител имате право да знаете.
Въпреки че по този въпрос няма еднозначен отговор, за да добиете
обща представа за времето, което прекарва едно недоносено бебе
в болница, в зависимост от това кога е родено, Ви представяме едно
проучване на фондация „Miracle Babies“, направено сред семействата,
които имат недоносени бебета. Отговорите от 625 семейства, участвали в проучването, са компилирани и е изчислена средната дължина.
Важно е да уточним, че това е груба статистика, защото не трябва да
забравяме, че всяко дете е уникално, затова и престоят му в интензивното отделение е различен.
Раждане в г.с.

Средно време на престой в болницата

24 седмица

133 дни (19 седмици)

25 седмица

108 дни (15 седмици + 3 дни)

26 седмица

101 дни (14 седмици + 3 дни)

27 седмица

80 дни (11 седмици + 3 дни)

28 седмица

76 дни (10 седмици + 6 дни)

29 седмица

75 дни (10 седмици + 5 дни)

30 седмица

50 дни (7 седмици + 1 ден)

31 седмица

49 дни (7 седмици)

32 седмица

36 дни (5 седмици + 1 ден)

33 седмица

27 дни (3 седмици + 6 дни)

34 седмица

21 дни (3 седмици)

35 седмица

16 дни (2 седмици + 2 дни)

36 седмица

11 дни (1 седмица + 4 дни)
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~ ПЕТА ГЛАВА ~
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как кърмата помага на недоносените бебета?
Изцеждане на мляко за бебето – отговори на всички
въпроси, които си задавате
Млякото ми внезапно намаля – какво да правя?
Кърмата ми тръгна много бавно и не се увеличава –
защо?
Хигиена и съхранение на млякото за недоносено и
болно бебе
Кърмене на недоносено бебе. Как да започнете, какво
да очаквате, как да се справите с проблемите, които
срещате?
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1. КАК КЪРМАТА
ПОМАГА НА
НЕДОНОСЕНИТЕ
БЕБЕТА?

Вашето тяло знае, че бебето се е родило значително по-рано от нормалното и започва да се грижи за това да осигури оцеляването на
детето. Тъй като недоносените бебета имат нужда от по-високи количества белтъци, мазнини, калций, фосфор, цинк, магнезий и други
микроелементи, в първите 2-4 седмици след раждането вашето тяло
се грижи да произвежда мляко, което съдържа повече от тях.
В последните 3 месеца от бременността през плацентата започват
да преминават и да се натрупват в тялото на бебето големи белтъчни
молекули – имуноглобулини. Както подсказва името им, те осигуряват имунитет на бебето срещу различни инфекции след раждането
му. Вашето бебе се е родило по-рано и не е успяло да натрупа достатъчно защитни фактори за живот извън утробата. Затова тялото ви
започва да концентрира имуноглобулини в млякото, което бебето ще
поема, за да му ги предаде и да продължи да го пази.
Когато бебето се храни с кърма, част от тези защитни фактори „тапицират“ лигавицата на храносмилателната система и и помагат да
съзрее по-бързо. Това намалява честотата на всички видове инфекции при недоносените бебета. Това е и един от механизмите, по който млякото ви съществено намалява риска бебето да развие едно от
изключително опасните състояния при недоносените бебета – некротизиращ ентероколит (сериозно възпаление на червата, което
изисква операция).
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Съзряващите фактори в кърмата помагат и на белите дробове на бебето да се развиват по-добре. Те са една от причините хранените с кърма недоносени бебета по-рядко да
развиват и проблеми с очичките и зрението (ретинопатия на
недоносените).

Не само тялото на бебето, но и мозъкът му се развива бурно в седмиците, докато достигне термина. В последните месеци от бременността мозъкът удвоява размера и теглото си – а затова има нужда от
специалните съставки за развитие, които кърмата съдържа. Според
изследванията недоносените бебета, които получават кърма, развиват по-пълно интелектуалния си потенциал.
Съзряването на мозъка помага по-бързо да се развиват и рефлексите за хранене на бебето. Кърменето – директното кърмене на гърда!
– от момента, в който това стане физически възможно, е по-малко
стресово за бебето от храненето с шише. На гърдата бебето успява
самичко да контролира струята мляко и може да спира, когато има
нужда. По този начин насищането с кислород се стабилизира, сърдечният му ритъм остава равномерен, а вашето тяло му помага да
поддържа телесната си температура.
И не на последно място – бебетата, които са изцяло хранени с кърма
или получават по-голяма част кърма в храненето си в интензивно отделение, го напускат средно 1-2 седмици по-бързо! Вашето мляко ще
помогне бебето да се прибере по-бързо у дома!

По какъв начин кърменето (изцеждането на кърма) за
вашето недоносено бебе помага на вас самата
Изцеждането на мляко за вашето бебе ще ви помага да усещате, че
правите нещо конкретно и изключително важно. Усещането за пълните ви гърди е начин да чувствате постоянно физическа връзка с
вашето бебе, дори когато то е далеч.
Всяко шишенце с кърма ви напомня, че вие му помагате по-бързо да
извърви пътя до момента, в който може да се върне в ръцете ви – и че
го пазите и защитавате през цялото време.

101

Чрез вашето мляко му предавате усещането за вас, мириса ви, вкуса
на храните, които сте приемала – и това ще ви помогне да се „разпознаете“ по-лесно, когато най-накрая се гушнете.
В момента, в който вашето бебе е в състояние да прави опити за сукане, кърменето автоматично ви осигурява време с бебето в прегръдките ви. Знаете колко ценен, колко кратък и колко отчайващо
недостатъчен е този контакт, докато бебето е в болницата – кърменето е идеалната стратегия да си осигурите максимално възможния
физически контакт, гушкане и усещане за бебето, докато то е още в
интензивното отделение.
И не на последно място –
контактът кожа до кожа
помага и на вас, и на детето. Когато гушкате бебето до себе си, това ви
дарява с усещането за
спокойствие и надежда
и помага по-лесно да изцеждате мляко. Физическият контакт е доказан
начин да увеличите количеството кърма!
А за бебето времето, прекарано в ръцете, осигурява и безценна сетивна стимулация. Вие му давате движение, мирис, топлина, гласа
си (който говори специално на него!), променящия се от хранене до
хранене вкус на млякото ви. Тези преживявания може да изглеждат
дребни, но в утробата те са естествени и подразбиращи се, а в интензивно отделение и вие, и бебето сте почти напълно лишени от тях,
ако детето не се кърми и не получава млякото ви. Вероятно част от
по-доброто развитие на мозъка, което се наблюдава при хранените с
кърма недоносени деца, се дължи именно на стимулацията на всички сетива от контакта с мама!!
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2. ИЗЦЕЖДАНЕ НА МЛЯКО
ЗА БЕБЕТО - ОТГОВОРИ
НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ,
КОИТО СИ ЗАДАВАТЕ

Вашата цел
• 600-700 мл кърма на 14-ти ден след раждането при едно бебе
• 900-1000 мл кърма на 14-ти ден за близнаци
Как и кога да започна да изцеждам мляко за бебето?
Започнете да се изцеждате веднага щом се сетите за това – найдобре още в първите няколко часа след раждането!
Вашата ситуация е много различна от тази, в която бебето се ражда
на термин и е здраво. Бебето не е при вас и не можете да разчитате на
сукането му, за да се задейства и поддържа образуването на кърма.
За организма ви обаче нещата не са различни. Бебето е родено, плацентата се е отделила, хормоналното начало на кърменето е поставено. Гърдите ви очакват да получат стимулация точно толкова често,
сякаш бебето ви се е родило на термин.
Кърменето зависи изцяло от вас – трябва да създадете добра организация и техника на изцеждане, за да може кърмата да тръгне
навреме и да постигнете необходимото количество.

Кога да започне изцеждането?
В идеалния случай, независимо от срока, в който е родено бебето,
стимулирането на гърдите трябва да започне още през първите няколко часа след раждането.

103

При еднакви условия и организация на кърменето майките,
които започват да изцеждат кърмата още през първите 24 ч,
имат по-голям успех и произвеждат по-голямо количество
кърма в края на първия месец в сравнение с тези, които започват по-късно.

В целия стрес около преждевременното раждане едва ли имате помпа под ръка. Изцеждането на ръка обаче е достъпен и лесен вариант
за стимулиране на гърдите през това време. Коластрата е по-гъста и
в малко количество, затова често тя се изцежда значително по-лесно
на ръка, отколкото с помпа. Можете да помолите акушерките да ви
покажат как да се изцеждате на ръка и да започнете да изцеждате и
двете гърди на всеки 2-2,5 ч през деня и на около 4 часа през нощта.
През първия ден едва ли ще успеете да се цедите повече от 3-5 пъти.
Това е нормално – но е важно гърдите да получат сигнал, че млякото
ще е необходимо! На следващия ден ще се чувствате доста по-добре
физически, така че е важно тогава да успеете да постигнете поне
8 изцеждания за 24 ч.
Първоначално количествата коластра, които изцеждате, ще са много
малки.
Нормално е да получавате само капки при първите изцеждания.
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През първите 2-3 дни количеството се увеличава до 2 до 5 мл (половин до една чаена лъжичка).
Количеството мляко започва да се увеличава значително след 4-5
ден, в зависимост от това кога сте започнала да се изцеждате често и регулярно. Колкото по-рано след раждането започнете, толкова
по-бързо ще се увеличи кърмата!
В болницата вероятно няма да имате условия за съхраняване на коластрата. Възможно е вашето бебе все още да не е в състояние да
получава нищо през устата през първите 1-2 дни. В нашите болници
все още не е навлязла практиката капките коластра да се намазват
по лигавицата на бебешката устичка като хигиенна мярка и първа
стъпка към парентерално хранене. Въпреки това можете да обсъдите тази възможност с лекарите на бебето.
Загубата на коластрата сигурно ви натъжава, но мислете в перспектива. За вашето бебе е важно с често изцеждане да изградите добро
количество мляко за времето, когато то ще може да го поема. Затова,
дори да не можете да съхраните коластрата и тя да не стигне до бебето, е важно да продължавате да се изцеждате често и редовно, не
по-малко от 8 пъти за 24 ч.

Колко пъти трябва да изцеждам?
Защо трябва да се цедя често? В самото начало бебенцето ви е много
мъничко и нуждите му са много малки. Често захранването на недоносеното бебе започва
с 1-2 мл на хранене. Първоначално вие ще можете
да покривате нуждите му
даже само с едно изцеждане на ден. Ако цедите
само 2-3 пъти дневно обаче, кърмата не само няма
да се увеличи, а бързо ще
започне да намалява.
Първите дни след раждането са „маркетинговата
фаза“ в производството

105

на мляко. Според стимулацията в тези първи дни се решава колко
мляко ще сте в състояние да произвеждате. Честотата на изпразването на гърдите определя дали ще изградите голяма фабрика за
много мляко – или ще се ограничите до малка мандричка с неголямо
производство.
Млечната жлеза съдържа множество клетки, чиято функция е да
произвеждат мляко. В първите дни след раждането хормоните, които организмът ви отделя, активират всички тези клетки. Затова след
3-4 дена количеството на изцеденото мляко рязко започва да се увеличава. Ако обаче гърдите не се стимулират постоянно и често чрез
пълно изпразване, голяма част от тези клетки преминават в „спящ“
режим и престават да произвеждат. Ще остане само една малка част,
която да произвежда толкова, колкото се задава чрез честотата на
изцеждане. Ако в продължение на няколко седмици задавате около
100-200 мл за денонощие, защото в момента на бебето е достатъчно
толкова, гърдите ви постепенно ще се нагодят да произвеждат приблизително такова количество.
Едно доносено бебе обаче има нужда от 700-800 мл кърма за денонощие към края на първия месец. Когато ви потрябва повече мляко, ще
е много трудно „спящите“ клетки да бъдат събудени. Увеличаването
на млякото в такава ситуация ще изисква много труд и усилия и ще е
свързано с много притеснения и борба. Затова в ситуации като вашата, когато се очаква продължителен период на разделяне от бебето, е
изключително важно в първите седмици да се поддържа изцеждане с
такава честота, с каквато би сукало едно родено на термин бебе – поне
8 пъти за 24 ч. Целта е да се стремите да постигнете и поддържате
това количество, докато бебето ви закрепне и порасне достатъчно.
Изцеждането и поддържането на изобилно количество мляко е важно по няколко причини:
Дори най-добрата помпа на пазара не е със същия ефект върху организма ви като вашето бебе. Студената пластмаса е съвсем различна
от усещането за топло гладно бебе в ръцете ви. Затова организмът не
отделя хормони по съвсем същия. Въпреки това е важно да знаете, че
кърмата може да се поддържа само с изцеждане с помпа много месеци.
Това обаче изисква повече усилия и повече внимание от ваша страна. При поддържане на кърмата само с изцеждане обичайно коли-
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чеството мляко леко намалява след първите 3-4 седмици. Затова е
добре първоначално да има повече кърма, отколкото са нуждите на
едно доносено бебе. Така очакваното намаляване няма да е от особено значение и пак ще може да покривате спокойно нуждите на бебето, дори когато то е вече пораснало и наближило термина.
Изобилието от мляко има още една много важна страна – когато има
много мляко и то тече лесно, бебето се храни значително по-лесно на
гърда и много по-бързо се научава да суче.

Как да организирам изцеждането? Все пак трябва да мога
да почивам и да ходя до болницата да виждам бебето...
Ясно е, че е почти невъзможно да се цедите денонощно на 3 ч – това
е непосилно да се прави в продължение на седмици и месеци. Затова
е нужно да се намери начин хем да се вмъкнат 8 изцеждания, хем да
има и поне една по-голяма пауза за сън за вас.
Максимално голямата пауза без изцеждане, която можете да си позволите един път в денонощието, е 5-6 ч. Добре е тя да бъде използвана за нощен сън, което ще ви позволи да си починете и да сте в
добра форма. Т.е. ако приемем, че последното изцеждане за денонощието ще е около полунощ, тогава ще е необходимо да се събудите
към 5-5.30 ч за първото изцеждане от новия ден (гърдите ви вероятно ще ви дадат сигнал за събуждане още преди алармата, понеже ще
започнат да се препълват).
Тъй като през тези 5-6 ч не сте изцеждала, от денонощието ви остават 18-19 часа, в които трябва да вмъкнете 8 изцеждания. Очевидно е, че няма как тези 8 изцеждания да са през 3-часови интервали,
затова е разумно да опитате изцеждане през около 2 ч. А тъй като
сигурно в един момент трябва да отидете до болницата да видите
бебето, където вероятно ще се забавите, ритъмът ще се наруши.
Почти невъзможно е да постигнете равни интервали между изцежданията – за щастие обаче това не е необходимо. Противно на това,
което сте чували и което виждате като модел на хранене в болницата,
бебетата също не сучат на равни интервали. Има моменти, в които сучат по-често и моменти, когато правят по-големи паузи. Затова може
да се стремите да се изцеждате на около 2 ч през деня в моментите,
когато сте у дома. Ако се наложи по-голяма пауза, тогава може да
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компенсирате с няколко кратки изцеждания през малък интервал,
напр. през час-час и нещо. За бебетата е много типично да сучат на
всеки половин-един час привечер в продължение на няколко часа,
така че за организма ви това не е странен ритъм.
Ако в началото сте изцеждала през по-големи интервали, е възможно когато започнете да изцеждате по-често да ви се струва, че цедите
много по-малко. Усещането за напълване на гърдите също ще ви обърква. Важно е да гледате количеството, изцедено общо за 24 ч, а не колко сте изцедили на една сесия. На практика 8 изцеждания по 30 мл е
същото количество като 6 изцеждания по 40 мл или като 4 изцеждания по 60 мл. Разликата е в честотата на сукане – и оттам в ефекта върху количеството, което произвеждате. Изцеждане 8 пъти по 30 мл ще
доведе до увеличаване на млякото след няколко дни, защото гърдите
се стимулират често, докато 4 пъти по 60 мл може да доведе до постепенно намаляване на млякото след седмица-две (или дори по-бързо).

Повече на брой изцеждания, дори да са по-кратки, се отразяват по-добре на количеството мляко, отколкото дълги сесии
през големи интервали от време.

Как да се изцеждам?
Важно е да изберете начин, който да е максимално удобен за вас и да
дава най-добър резултат. Можете да използвате помпа за кърма или
да се цедите на ръка. Експериментирайте и вижте как ще е най-удачно за вас.

Колко дълго продължава изцеждането и колко мляко да
изцедя?
С малко практика ще започнете лесно да се ориентирате кога гърдите са добре изцедени. На първо време, докато все още изграждате
рутина, може да следвате тези стъпки:

• Измийте добре ръцете си с вода и сапун
• Измийте гърдите според инструкциите, които са ви дадени в
болницата.
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• По желание може да сложите топъл влажен компрес за няколко
минути

• Направете масажите, поглаждането и стимулирането на гърдата
за няколко минутки

• Започнете да изцеждате първата гърда
• Когато струята мляко намалее до капки, започнете да изцеждате
втората гърда

• Повторете отново масажите, поглаждането и стимулирането на
зърната

• Върнете се пак на първата гърда – млякото би трябвало да потече
отново, макар и по-слабо и за по-кратко време

• Изцедете и втората гърда по същия начин
• При нужда направете още един път цялата процедура
• Ако има нужда от увеличаване на количеството мляко, продължете да изцеждате още 2-3 мин всяка гърда, независимо че пуска
само капки.
След добро изцеждане гърдите се усещат олекнали и омекнали. В
тях не се напипват болезнени бучки и твърди участъци, които да
са чувствителни при натиск (отстрани на гърдата млечната жлеза
е най-силно разрастната, така че там винаги се напипват жилести и
по-твърди участъци, които обаче не са болезнени, когато гърдата е
изпразнена).
В началото, докато гърдите още не са свикнали да реагират на помпата и докато търсите най-добрата техника, вероятно изцеждането
ще ви отнема доста време – около 45-60 мин. След изграждането
на рутина при повечето жени цялата процедура по изцеждането
на двете гърди на ръка или с единична помпа отнема около 30 мин.
Електрическа помпа, която позволява да се изцеждат едновременно
двете гърди, може да съкрати времето за изцеждане на около 15-20
минути на сесия и обикновено стимулира по-добре производството
на мляко заради това, че се стимулират едновременно гърдите.

При изцеждане с ръчна или единична електрическа помпа
целта ви е да имате поне 240 минути изцеждане за 24 часа.
Важното е през първия месец да се изцеждате поне 8 пъти в денонощието, винаги до пълно изпразване на двете гърди. Целта ви е в
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идеалния случай около 10-14 ден от раждането да произвеждате
600-700 мл кърма (900-1000 мл, ако имате близнаци) за 24 ч.
Когато се постигне това количество и се задържи стабилно за около
седмица, можете да експериментирате и да видите дали ще можете
да го поддържате с 6-7 изцеждания за денонощие – това обичайно е
възможно за повечето майки. В зависимост от това колко по-рано е
родено бебето и какво е състоянието му, е възможно по това време
вече бебето да е у дома и да ви помага да поддържате млякото със
сукането си.

Изцеждането е трудно и отнема ужасно много време –
как да го направя лесно и ефективно?
Изцеждането не е никак лека работа и независимо от това, че имате най-силната мотивация и желание, бързо става досадно и тежко.
Затова е важно да успеете да намерите начин да го направите максимално ефективно. Това ще ви помогне да съкратите продължителността на една сесия.
Гърдите ви са програмирани да пускат мляко в отговор на разнообразните усещания от докосването на бебето, на влажната му устичка, на неговите сукателни движения и на приливите на хормони, кои-
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то самото вземане на бебето в ръцете ви предизвиква във вашето
тяло. Всичко това е безкрайно различно от студените пластмасови
накрайници на помпата, стреса от необходимостта да се изцеждате и притесненията за това колко ще успеете да изцедите. Затова
е напълно нормално в началото организмът ви да не реагира много
ентусиазирано на помпата.
Изцеждането не е ваша втора природа – то е умение, което наред с
чисто физическата сръчност и разбиране за действието на помпата
изисква създаване на определена емоционална нагласа и навици за
улесняване на потичането на млякото, които да направят изцеждането успешно.
За да улесните изцеждането може да ви помогнат следните неща:

Физически:

•
•
•
•

Топъл влажен компрес на гърдите 10-15 мин преди изцеждането
Масажи на гърдите
Стимулиране на зърната
Изпиване на чаша течност (особено топъл успокояващ чай, напр.
липа или лайка)

Психически:

• Медитация
• Техники за релаксация
• Техники за дишане (да, тези същите, които сте учили на подготовката за раждане)

• Визуализиране (да си представяте определени неща, особено течаща вода, река, водопад)

• Снимка на бебето
• Дрешки, които бебето е носило и имат неговия мирис
• Запис на гукането и плача му (на телефона ви)
Създаването на рутина при подготовката за изцеждане ще ви помага изключително много. Хормонът окситоцин, който е нужен за задействане потичането на млякото и доброто изпразване на гърдите,
може да се стимулира успешно както с физически, така и с психични
и емоционални стимули.
Редовното прилагане преди всяко изцеждане на нещата, които са
най-успешни конкретно за вас, особено когато се прави в една и
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съща последователност, създава не само физическа, но и психическа нагласа. Тя ще ви позволява максимално лесно да задействате
окситоцина и да освободите млякото от гърдата. Това изисква време
и търпение – но обикновено за около седмица организмът ви ще започне да реагира автоматично на тези стимули.
Не се обезкуражавайте, ако първоначално изцедите само 10-15 мл и
изглежда сякаш това е всичко. Вакуумът на помпата изсмуква само
млякото, което се намира непосредствено зад ареолата. За да може
добре да се изцеди гърдата, е нужно да се предизвика рефлекса за
изтласкване на млякото, което се намира в горните региони на гърдата.

Стимулиране рефлекса на потичане
Окситоцинът неслучайно се нарича хормон на любовта – той се стимулира от разнообразни физически взаимодействия (напр. прегръдка, докосване), както и от стимулиране на зърната на гърдите.
Масажите на гърдите и нежното дразнене на зърната ще предизвикат отделяне на окситоцин и ще ви улеснят при изцеждането.

Масаж на гърдите

• Поставете пръстите на ръката в горната част на гърдата.
• Притиснете навътре към гръдния кош, така че да усетите натиск,
но не и болка!

• Масажирайте леко с кръгообразни движения, като се движите в
кръг по цялата гърда

Поглаждане
Опитайте различните варианти, за да прецените кой от тях се усеща
най-добре за вас

• Като използвате пръстите на ръцете си, поглаждайте гърдата от
горната част в посока към зърното

• Прокарвайте леко връхчетата на пръстите от горната част на гърдата към зърното

• Свийте ръката в юмрук и с кокалчетата на пръстите поглаждайте
надолу към зърното

Стимулиране на зърната

• Хванете зърното в основата му между палеца и показалеца си
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• Притискайте ритмично между пръстите си няколко пъти, като
внимавате да го правите леко и нежно

• Подразнете зърното, като леко го издърпвате напред (особено
полезно при недобре оформени зърна)
Помнете – целта ви е да окуражите гърдите да пуснат млякото, а
не да ги малтретирате! След масажите кожата на гърдата трябва
да е с нормалния си цвят, без зачервяване и претриване.
Цялото времетраене на масажа, поглаждането и стимулирането на
зърната обикновено отнема 2-3 мин общо за двете гърди.

3. МЛЯКОТО МИ ВНЕЗАПНО НАМАЛЯ – КАКВО ДА
ПРАВЯ?
Намаляване на млякото може да се случи по много причини – и се
случва често дори при майките, които кърмят директно на гърда. Вие
изцеждате и виждате какво произвеждате – това носи повече стрес
и тревоги около нормално случващи се колебания в количеството,
които иначе не бихте забелязали.

Изцеденото мляко може да се колебае в различните дни по
множество причини:
• Намаляване честотата на изцеждане (това е най-често
срещаната и най-сериозна причина с най-драматичен
ефект върху количеството!)
• Стрес – напр. ако състоянието на бебето се е влошило
или силно сте се разстроила в болницата
• Преумора
• Липса на достатъчно течности
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Намаляването на млякото е преодолимо! Просто действайте така,
както правят майките, чиито бебета сучат на гърда – при намаляване
на количеството или при необходимост от увеличаване е необходимо
гърдите да се изпразват много често (понякога дори двойно по-често
от досегашната рутина).

• В продължение на 2-3 дни опитайте да вмъкнете още 2-3 допълнителни изцеждания.

• Опитайте суперпрограма за изцеждане – сложете помпата на

•
•
•
•
•

място, което ви е удобно и където най-често седите. Всеки път,
когато седнете там, изцеждайте гърдите по няколко минути на
гърда.
Прилагайте компресия на гърдата по време на изцеждане с помпата
Опитайте след изцеждането с помпа да цедите по 2-3 минути на
ръка. Прилагайте това допълнително изцеждане на ръка след
поне 5 от изцежданията за денонощието.
Ако е възможно, старайте се да прекарвате повече време в контакт кожа до кожа с вашето бебе по време на свиждането – това
влияе добре на производството на кърма и ви успокоява
Опитайте да почивате повече – кратък следобеден сън може да
ви помогне да се чувствате по-свежа и отпочинала. Може да забележите, че след това цедите повече мляко.
Не занемарявайте пиенето на течности в суматохата – стремете
се да пиете чаша вода, лактогонен чай или предпочитана от вас
напитка преди всяко изцеждане.

Ако намаляването на кърмата е значително и не се оправя с подходящите мерки в рамките на седмица или ако до 14 ден след раждането количеството изцедена кърма при добра честота на изцеждане
остава под 500 мл за 24 ч, се свържете с лекаря на вашето бебе или
консултант по кърмене. С тях можете да обсъдите прилагане на допълнителни средства за стимулиране на млякото.
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4. КЪРМАТА МИ ТРЪГНА
МНОГО БАВНО
И НЕ СЕ УВЕЛИЧАВА –
ЗАЩО?

При преждевременното раждане организмът още не е завършил напълно цикъла на бременността. Гърдите също не са толкова подготвени да започнат да произвеждат мляко, колкото на термин. И ако в
стреса и тревогите на първите дни не се започнала да се изцеждате
достатъчно скоро след раждането и достатъчно често, забавянето на
увеличаването на кърмата не е изненадващо. Най-честата причина
за забавено и трудно увеличаване на кърмата е именно това – късен
старт на изцеждането (на 3-4 ден след раждането) и недостатъчна
честота (3-4 пъти на ден вместо 9-10 пъти). За щастие този проблем е
лесно преодолим, ако се хване още в първата седмица.
Според изследванията едва при една четвърт от майките, чиито бебета са родени по-рано, кърмата слиза за същото време, както при
раждане на термин (48-72 часа след раждането). При повечето жени
отнема около седмица, за да започне стабилното увеличаване на
кърмата.
Ако при ранен старт и добра организация на изцеждането към края
на първата седмица все още цедите капки или едва 10-15 мл на изцеждане, е важно спешно да се обърнете към консултант по кърмене
и да се търсят причините.

• Дали причината е в помпата? Неподходяща помпа (напр. помпа тип
спринцовка или такава с балонче за стискане) може да е причината да не успявате да изцеждате добре гърдите. Накрайниците
на помпите имат различни размери, тъй като и зърната на жените
имат различен размер и диаметър. Ако накрайникът е твърде те-
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•

•

•

сен или твърде голям за зърната ви, тогава може изцеждането да
не се получава. Смяната на накрайника (или на помпата, ако тази,
която използвате, няма възможност за подходящ размер) може
бързо да разреши проблема. Неправилното използване на помпата също може да доведе до трудности. Прочетете внимателно
инструкциите, за да сте наясно какви бутони за контрол има вашата помпа. Започвайте изцеждането с по-ниска сила на вакуума,
а когато усетите слизането на млякото или видите да се появяват
първите струйки, увеличете силата до максимално възможното
ниво, с което се чувствате добре (на границата между ок и начало
на дискомфорт).
Дали причината е в гърдите? Ако някога сте претърпели корекции
на гърдите (увеличаване с импланти; намаляване – редукция;
повдигане – лифтинг) или други операции на гърдите, това може
да е прекъснало каналчета и да е причината гърдите да не могат
да произвеждат много. Имали ли сте някога притеснения за вида
на гърдите си? „Странна“ форма и/ли сериозна разлика в големината на двете гърди може да подсказват недобро развитие на
жлезистата тъкан. Опитайте се да не си поставяте сама диагноза,
а се свържете с консултант да обсъдите какво точно се случва и
дали е възможно видът на гърдите да е сигнал за проблеми.
Дали причината е в хормоните? Ако имате известно от преди хормонално заболяване (като пример, но без да изчерпва всички възможности, са проблеми с щитовидната жлеза, диабет, хиперпролактинемия и т.н.), това може да има съществено отражение върху
слизането на млякото и увеличаването на количествата. Проблеми
със зачеването вследствие на хормонални или имунни проблеми
при вас също са рисков фактор.Задържане на плацентарни части в
матката след раждането също обърква хормоните и често създава
проблеми с кърменето, тъй като нивата на прогестерона не спадат
както трябва. Това пречи пролактинът да се увеличава в норма и
съответно млякото също не се увеличава според очакванията.
Дали причината е в лекарствата? Кортикостероидите, които се
правят при заплашващо преждевременно раждане, са изключително важни, за да подпомогнат съзряването на белите дробове
при бебето и така то да има по-малко проблеми с дишането след
раждането. За съжаление обаче в някои случаи (напр. когато са
направени 7-10 дни преди момента на раждане) те оказват влияние върху кърмаческите хормони и за известен период може да
пречат кърмата да се увеличава. Ако заради контролирането на
хиперпролактинемия сте използвала продължително време през
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бременността някое от лекарствата бромкриптин или достинекс
(тези две лекарства се използват и за спиране на кърмата!), това
също може да пречи кърмата да се увеличава в нормалните срокове. Понякога хапчетата за спиране на кърма се изписват при
много преждевременно раждане дори без вашето знание, с идеята, че ще ви се спести труда да се цедите с месеци. Затова е много
важно да питате винаги какво лекарство получавате и за какво ви
се дава. Няма никаква причина да спирате кърмата само защото
бебето е родено по-рано – поддържането на млякото е напълно
възможно. А осигуряването на кърма наистина ще помогне на бебето ви неизмеримо много!
Лекарите и вашият консултант по кърмене ще ви помогнат да се борите с всички проблеми, които можете да срещнете при увеличаването и поддържането на кърмата. Не се отчайвайте, дори нищо да не
върви по план. Обичайно имате седмици, в които можете упорито да
работите над премахване на проблемите. Консултантите по кърмене
имат знанията и уменията да откриват пречките и да ви подкрепят по
пътя към преодоляването им. Лекарите ви могат да предпишат медикаменти и да помогнат за овладяване на състоянията, които пречат
на кърменето. Заедно ще се справите!

5. ХИГИЕНА И СЪХРАНЕНИЕ НА МЛЯКОТО ЗА
НЕДОНОСЕНО И БОЛНО БЕБЕ
Тъй като вашето бебе е незряло и изключително уязвимо, е много
важно да следвате стриктно и точно инструкциите, които са ви дадени в болницата за изцеждането и съхранението на кърмата. Достъпът до бебето и правилата за хранене с кърма са много различни
в различните болници и спрямо възрастта и състоянието на бебето,
така че е важно специално да поискате инструкции за това как да
действате. Ако не ви е обяснено друго, можете да използвате като
ориентир тези общи правила:
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• Измивайте добре ръцете с вода и сапун преди всяко изцеждане
• В българските болници обикновено изискват също така да измивате гърдите с топла вода и неутрален сапун преди изцеждане

• Измивайте и задължително стерилизирайте частите на помпата
след всяка употреба!

• Прехвърляйте изцеденото мляко в стерилен контейнер за кърма

•
•

•

•
•

и поставяйте в хладилник веднага след изцеждането, ако няма да
се дава на бебето в следващия 1 ч. Ако млякото няма да се използва в следващите 12-24 ч, тогава го замразете възможно най-скоро след изцеждането (в много болници у нас все още не приемат
замразено мляко, а изискват майката да се изцеди на място в неонатологичното отделение със собствената си предварително стерилизирана помпа и на бебето се дава прясно изцеденото мляко).
Не смесвайте кърма от различни изцеждания – всяко допълнително прехвърляне на мляко увеличава риска от бактериално замърсяване.
Добре е да замразявате млякото на малки порции – 50-60 мл е
едно добро количество за замразяване наведнъж. Ако замразявате големи порции, е възможно една част от млякото да не се
оползотвори в срок и да се наложи да се изхвърли.
Надписвайте всеки контейнер с дата на изцеждане. Когато започне захранване на вашето бебе с кърма, носете изцеденото мляко
по ред на изцеждане, като започвате от най-старата дата. Съставът на кърмата се изменя значително в първите дни, така че за
бебето е добре да получава първо най-ранната кърма.
Пренасяйте замразената кърма до болницата в качествена хладилна чанта, за да избегнете дори минимално размразяване.
Носете малко повече от количеството, което са ви казали. По различни причини може да се случи мляко да се разлее – или пък бебето
изведнъж да покаже, че има нужда от малко по-голямо количество.

Понякога кърмещата майка се разболява по времето, докато детето
все още е в болницата. Поискайте по телефона инструкции от неонатолозите за това как да действате с кърмата. Най-вероятно ще ви помолят да не носите кърма, докато сте болна – но е възможно таткото
да носи кърма от дните преди разболяването.
Отбелязвайте на етикетите на пликчетата, че тази кърма е изцедена
по време на боледуване – и не я носете, докато бебето е в болница. Тя
може да се даде на по-късен етап, когато детето е пораснало повече
и си е у дома.
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В случаите, когато се налага да вземате лекарства, вероятно също
ще ви помолят да не съхранявате кърмата. Консултирайте се с лекаря, фармацевт и консултант по кърмене в кой момент след спиране на лечението можете отново да започнете да носите изцеденото
мляко на бебето. Разграждането на лекарствата в организма отнема
различно дълго за отделните медикаменти, затова е необходимо да
се обсъди всеки отделен медикамент.
Използването на билкови добавки също трябва да се обсъжда с лекарите на вашето бебе! Макар да са натурални природни средства,
някои билки имат силен ефект и не са подходящи за използване от
майката, когато бебето е много малко или има жълтеница.
Ако бебето развие гъбична инфекция (млечница) в устичката и тя се
прехвърли върху гърдите ви, изцедената кърма в периода на лечението се изхвърля. Замразяването не унищожава спорите на гъбичките и затова кърмата не може да се съхранява.

6. КЪРМЕНЕ НА НЕДОНОСЕНО БЕБЕ. КАК ДА
ЗАПОЧНЕТЕ, КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ, КАК ДА СЕ
СПРАВИТЕ С ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО СРЕЩАТЕ?
Бебето се е появило в период,
в който развитието му все
още не е завършено. Обемът
на мозъка на бебе, което е
родено дори 34-35 г.с., е едва
65% от този на здравото доносено дете. През 36 г.с. обемът на мозъка е достигнал до
80% от този на доносените
деца. Съответно е нормално
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рефлексите и способностите на бебето да са незрели и не достатъчно добре изявени и синхронизирани. Тази незрялост се отразява
върху контрола на дишането, периодите на сън и бодърстване, както
и върху издръжливостта и координацията, необходими при хранене.
Колкото по-рано е родено бебето, толкова по-незрели са рефлексите и
уменията му. В утробата бебето се храни през пъпната връв и храносмилателната му система не участва в усвояването на хранителните вещества. Подобна е ситуацията и с оралните му способности и рефлекси.
Около 24-25 г.с. от бременността бебето в утробата може да преглъща
амниотична течност, а смукане на палчето се наблюдава дори около
14-15 г.с. Това обаче става в утробата, където условията са съвършено
различни. Бебето плува във водна среда, която изисква много по-малко
мускулно усилие. Няма въздух и не се изисква координиране на гълтане и дишане. Затова слабо развитите му в утробата умения още дълго
няма да са приложими за сухоземния начин на живот.
По света поставянето на бебето на гърда в зависимост от състоянието му започва след 32 г.с. Но на този етап на гърдата изобщо не се
очаква хранене. Бебето по-скоро стои до гърдата и я усеща – то все
още не може да я задържа волево в устата си, нито да суче.
Тук е мястото на кенгуру-грижата. Тя дава възможност на бебето да
прекарва максимално дълго време върху вашето тяло, т.е. да го носите в контакт кожа до кожа поне няколко часа на ден. Освен поддържане на телесната температура, тя дава на вашето дете „заместител
на утробата“ и на взаимодействията с вас, които детето би имало, ако
беше все още в корема. Допирът до кожата на гърдите непрекъснато
стимулира усещането за гърдата, мириса и вкуса на млякото са до
лицето на бебето и това задейства инстинктите и способностите му
за хранене на гърдата. Децата, които се носят по този начин, сучат
по-често и по-добре – и съответно растат и съзряват по-бързо.
Около 34 г.с. бебето вече има развит рефлекс на търсене и може да
задържа гърдата в устата си, да прави няколко ненутритивни суквания (сукане без получаване на мляко) за кратък период от време и да
ближе или преглъща спонтанно изтичащото от гърдата мляко.
Добра координация на сукане и гълтане при повечето деца обаче се
наблюдава едва след 35 г.с. По-ефективно хранене на гърда се очаква някъде след 36 г.с.
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Затова за разлика от ситуацията при едно доносено дете, целите относно кърменето при недоносените са в обратна последователност.
Доносено бебе

Засукване и сукане,
които осигуряват
стимулация на гърдите –
и едновременно с това
достатъчно калории за растеж от страна на бебето

Недоносено бебе
1. Достатъчно калории за растеж и
развитие (по какъвто начин
е най-удачно)
2. Стимулация на гърдите –
изцеждане за поддържане
на достатъчно мляко
3. Засукване и сукане – идват
на по-късен етап и се развиват
постепенно

При доносеното бебе внимаваме на първо място за засукването, защото това ще осигури добра стимулация на гърдите и бебето ще получава достатъчно калории. При недоносеното бебе на първо място
се грижим за това то да получава достатъчно калории (с допълващи
кърменето средства), за което е нужно да има добро стимулиране
на гърдите с изцеждане за поддържане на достатъчно количество
мляко. А засукването и сукането идват по-късно, като се развиват
постепенно в процеса на съзряване и закрепване на бебето.
Поддържането на кърмата е по-сложно и по-трудно, когато бебето
не може да съдейства. Ако количеството е недостатъчно и млякото
тече по-бавно и по-трудно, това затруднява детето и забавя приучаването към активно нутритивно (нахранващо) сукане на гърдата.
Много е важно да сте успяла да постигнете и поддържате изобилно
количество мляко (над 600 мл за 24 ч около 14. ден след раждането) до времето, когато вашето дете ще може да направи първите си
опити за сукане. Лесно течащото мляко ще му позволи да се нахранва с минимум усилия. Така по-бързо ще успеете да преминете към
кърмене само на гърдата.

Какво да очакваме при храненето на недоносено бебе?
В зависимост от гестационната възраст на бебето, теглото и състоянието му при раждане разликите в уменията за хранене и прогре-
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сията им може да са огромни. Описаното тук е най-често срещания
подход, по който се процедира в българските болници (което не съвпада съвсем и във всички точки с най-добрите препоръки и практики
за насърчаване на кърменето според медицината, основаваща се на
доказателства) за бебе, което е родено приблизително в 34 г.с.
През първите 1-2 дни е възможно вашето бебе все още да не получва
нищо през устата – и след това постепенно ще бъде захранено със
сонда с малки количества мляко, най-често само 1-5 мл за първите
хранения.

От момента, в който бебето може да получава храна в
стомахчето си, най-доброто за него е да получава кърма!

Независимо от специално формулирания състав на адаптираните млека спрямо специфичните нужди на недоносени деца, в тях
липсват всички защитни живи съставки на кърмата, които подпомагат съзряването на храносмилателната система и пазят бебето от
инфекции. Този факт е добре известен и затова в световен мащаб
най-големия потребител на донорска кърма (ако майката още няма
достатъчно) са именно недоносените бебета. Основно заради тях се
създават и банките за кърма по света – защото „течното злато“ на
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коластрата и кърмата в съвършено буквален смисъл спасява живота
на толкова уязвимите рано родени бебета.
Ако вашето бебе е родено с тегло под 1500 гр, то има специфични
нужди. Затова е възможно към кърмата да се прибавя специален
обогатител, който повишава съдържанието на протеин и на различни
микроелементи. Така се осигурява по-добър растеж на детето, без то
да се лишава от кърмата.
Първоначално вероятно вашето бебе ще се храни със сонда, която
минава през нослето или в ъгъла на устичката му и стига до стомаха.
Така млякото (кърма, обогатена кърма или специално мляко за недоносени бебета) се подава директно в стомахчето, тъй като бебето
най-често все още няма уменията да координира сукане, дишане и
гълтане и няма силите да поема нужното количество мляко с активно
усилие от своя страна.
Когато уменията и рефлексите на бебето съзреят, около 34 г.с. по
преценка на неонатолозите може да започне да се предлага на бебето специален миниатюрен биберон-залъгалка за недоносени деца.
Той се дава по времето, когато в стомахчето се подава мляко със сонда. Така започва да се изгражда връзката между акта на сукане и
изпълващото се с храна коремче.
Същото нещо може да се прави и на гърдата, когато ходите да храните вашето дете – макар то все още да не може да се храни на гърдата,
е достатъчно да може да я задържа в устата си или дори само да я
усеща до личицето и устните си като първа стъпка към кърменето,
докато получава млякото през сондата.
В българските болници децата не се поставят на гърда преди 34 г.с. (а
на повечето места направо от 36 г.с. нататък – по-рано е голямо изключение). Обичайно не се обръща никакво внимание на ненутритивното сукане (сукането без прием на мляко), а то е много важно, за да може
уменията за сукане на бебето да напредват по-бързо. Това е едно от
нещата, които вие като родители можете да следите и да пожелаете
в диалог със специалистите, които се грижат за вашето дете.
Когато неонатологът прецени, че бебето има достатъчно развита
координация на сукане, дишане и гълтане, започват първите опити
за хранене през устата, а не само директно в стомахчето.
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Световният опит показва, че не е необходимо да се минава
през хранене с шише, преди да се стигне до кърменето
Макар че кърменето на гърда изисква зрялост и умения от страна
на вашето бебе, изследванията показват, че то е по-малко стресово от храненето с биберон. Апнея (паузи при дишане), брадикардия
(забавяне на сърдечния ритъм), спадане на кислородното насищане
(сатурация), цианоза (посиняване) – всички тези неща, които се приемат за „нормални“ при храненето с шише обикновено са вследствие
на бързата струя от шишето и на контрола над храненето от страна на
човека, който дава млякото. На гърда бебето е компетентно и контролът е негов – то може да прави почивки, самичко да задава ритъма и
да регулира силата на струята.
У нас обаче в повечето
случаи все още шишето с кърма предшества
поставянето на бебето
на гърда. Първите хранения с шише може да
бъдат
допълвани
с
дохранване през сондата в зависимост от уменията на детето. Когато
се стигне до този етап,
децата бързо напредват
и следващата стъпка е
махане на сондата и преминаване към хранене с шише за всички хранения.
Обикновено в нашите болници едва на този етап започват първите
опити за кърмене на бебето.

Пречки пред храненето
За съжаление достъпът на родителите до интензивното отделение за
недоносени бебета в нашата страна е доста ограничен. Персоналът е
малко и често няма възможност да обръща достатъчно внимание на
майката. Усилията им са насочени основно към това да осигурят въз-
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можно най-добрите грижи за вашето бебе. В нагласите на повечето
медицински лица все още присъства идеята, че контактът между майката и бебето може да има някакви негативни отражения върху детето. Всички тези неща силно затрудняват ранното поставяне на гърда и
са причината то често да се случва за първи път едва у дома.
Състоянието на бебето също може както да стимулира, така и да
пречи на опитите за кърмене, затова е важно да наблюдавате бебето
и да научите кои са подходящите моменти да опитвате.
Периодите на сън и бодърстване са нерегулирани при роденото преди термин дете. Недоносеното бебе е по-отпуснато и сънливо в сравнение с доносените деца. То може да спи дълги периоди от време и
да не се събужда достатъчно често за хранене. Недоносените деца
обичайно имат нужда да се хранят повече пъти и през по-малки интервали, тъй като обемът на стомахчето им е по-малък. Освен това те
лесно се изморяват и заспиват при хранене, заради което също може
да не поемат достатъчно.
Сигналите за разбуждане и глад често са по-незабележими и слабо изразени, отколкото при доносените деца. Ако нямате опит и не
знаете какво да следите, е лесно да бъдат пропуснати. Това е още
една причина да държите бебето върху вас при всяка възможност –
така лесно ще усещате и ще забелязвате промените в движенията му
и първите сигнали за глад, дори то да не си отваря съвсем очичките и
да не изглежда „будно и готово“, както бихте очаквали.
При недоносените деца преходите между различните състояния
обичайно са резки и бързи заради незрялостта. Така например бебето може от ярко изразен плач буквално да се „изключи“ и да заспи
изведнъж или обратно, от състояние, което прилича на дълбок сън,
внезапно да ревне направо, без да минава през фазите на активност.
Затова е важно да разпознавате отрано първите сигнали на детето и
да можете да действате бързо в съзвучие с тях.
Един друг проблем е в това, че по-рано роденото бебе няма достатъчна мускулна сила и много лесно се уморява, без да успява да поеме достатъчно храна.
Тъй като възможностите за компенсиране на недоносените бебета
са много малки, всякакви анатомични особености, които иначе може
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да не създават голям проблем или да представляват само временно затруднение за едно здраво доносено дете с добро тегло може
сериозно да възпрепятстват кърменето при незрелите бебета (напр.
плоски зърна при майката, несъответствие в размера на зърната и
бебешката уста, къса юздичка на езичето и др.).

Как да започна да кърмя моето бебе?
Едно от най-важните неща при подготовката за първото кърмене е
да се настаните удобно и да сте осигурила максимално добра опора
за тялото на детето. Недоносеното бебе няма достатъчно сили и способности за компенсация. Ако тялото му не е добре поддържано и му
се налага да хаби сили за поддържане на позиция, кърменето няма
да може да се случи или ще е трудно за бебето.
Позата за кърмене, която най-често се използва при недоносените
бебета, е позата кръстосана люлка. Тя осигурява добра опора и добър
контрол от ваша страна на главичката на бебето и на засукването. В
зависимост от индивидуалните анатомични особености страничната
(футболната) поза също може да е удачен вариант и да ви осигурява
добра видимост и добър контрол.
Нужно е детето да е върху възглавници на височината на гърдите,
плътно опряно до вас. Ръката ви осигурява опора зад вратлето и зад
гръбчето му, за да можете лесно да го придържате в нужната позиция. Вашето бебче е „мекичко“ и по-лесно и удобно за нагласяване в
стартова позиция. Достатъчно е да го сложите така, че брадичката
му да е плътно опряна в гърдата и главичката да е леко извита назад,
така че зърното ви да лежи изцяло върху устните на бебето. Ако можете предварително да изцедите няколко капки мляко върху зърното, това ще подсети бебето какво се очаква от него.
Не очаквайте много – първите опити за сукане най-често са само опити. Реакциите на бебето може да варират силно. Някои бебета плачат и се отблъскват или въртят неориентирано глава (особено ако
брадата им не е допряна до гърдата!). Други просто заспиват, унесени от сгушването, топлината и мириса на мама. По-добрият вариант е, ако бебето започне да отваря уста и да ближе зърното. Някои
бебета успяват да поемат зърното в устата, макар че може все още
да не затварят устни около него и да не се сещат да засучат. А други са дотам напреднали и ентусиазирани, че още от първите опити
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започват да правят съвсем целенасочени усилия „да накарат това
нещо да проработи“.
Независимо каква е първата реакция на вашето бебе към гърдата,
не се обезсърчавайте. Опитайте да анализирате какво се е случило и
как да подходите следващия път.

• Дали бебето е било в подходящото състояние – будно и в състояние на кротко съсредоточаване?

• Дали има нужда от повиване, за да се чувства стабилно и комфортно?

• Дали позицията му може да се подобри още повече?
• Дали има нещо външно, което му пречи – напр. пряка ярка свет•

лина върху лицето може д го кара да стои със затворени очи и да
заспива лесно.
Дали просто това не е времето от деня, когато то реагира найдобре и се чувства най-комфортно – при различните бебета това
време е различно и можете да помислите, кога то е най-активно и
кога се храни най-добре по ваши наблюдения.

Ако сте имала възможност поне няколко пъти на ден да поставяте
бебето в контакт кожа до кожа, то вече познава усещането за гърдата и скоро ще започне да прави опити да засуче. В такава ситуация
вече може да забележите, че то успява да посуче с променлив успех.
Когато бебето поеме гърдата добре и засуква, начинът му на сукане
все още е много различен от този на доносените деца. Недоносеното
бебе прави кратки изблици на сучене (3-4 суквания), последвани от
дълги паузи, в които може да подремва.
Сукането му още не е съвсем умело и може да е доста по-слабо от
обичайното заради това, че бебето не е толкова силно физически и
не може да поддържа достатъчно силен вакуум. Затова и преглъщанията са нерегулярни, а детето се изморява бързо и лесно заспива
на гърдата.
Компресията на гърдата е незаменима техника при кърменето на недоносено бебе – тя позволява да се увеличава притока на мляко към
детето, поддържа интереса му за по-дълго време и улеснява бебето
да поеме повече мляко на всяко кърмене, отколкото може да получи
само със собствени сили. Обхванете гърдата си с ръка и просто на-
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блюдавайте бебето. Когато то започне да суче, притиснете гърдата
между пръстите си и задръжте така, докато бебето спре да суче. Когато то спира, отпуснете притискането и изчакайте следващите суквания, за да повторите същото.
През първите седмици кърменията на гърда обикновено се налага
да се допълват от хранене по друг начин, за да може да се осигури
адекватен прием на калории. Най-добре е дохранването да става с
вашата изцедена кърма (освен ако лекарят не е предписал друго или
ако количеството е недостатъчно).
Това означава, че не можете да спрете изцеждането, само защото бебето вече е засукало. Ще минат седмици, докато детето се научи да
суче добре и докато физическите му способности нараснат дотам, че
да може да получава цялото необходимо мляко на гърдата.
При недоносените бебета не може да се разчита на детето да стимулира самичко гърдите и ще е необходимо да продължавате да се
цедите. Поне до достигането на термин и докато се уверите, че детето наддава добре само на гърда, изцеждането продължава да е
необходима и неизменна част от деня ви.
Макар че децата обичайно се изписват от болницата на хранене с
шише (плюс опити за кърмене, които най-често започват едва вкъщи), има и други възможности бебето да получава нужните калории.
Според наличните изследвания храненето с чашка е безопасен и
ефективен начин за хранене на недоносено бебе. Чашката също е
по-малко стресова от биберона и тренира някои от уменията за сукане (издаване на езичето напред и движенията на долната челюст
са подобни както на гърдата, макар да няма образуване на вакуум и
движенията на езика да не са същите). Този начин на хранене обаче
не се практикува в нашите болници и не се показва на родителите,
нито им се дава възможност да го практикуват под наблюдение, преди да си вземат бебето. Затова обичайно дори самата идея предизвиква стрес и притеснение и съответно не се прилага. Ако имате желание да опитате, е най-добре някой да ви покаже на място как да
храните бебето с чашка и да имате възможност да се упражните поне
няколко пъти под ръководството на вещ човек. Вашето бебе е малко
и уязвимо и вие самите имате нужда от сигурност, преди да се почувствате уверени, че това е вашият начин.
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Дохранването със сонда на
гърдата е един много удачен
начин за дохранване при недоносените бебета. За да го използвате, бебето трябва вече
да е показало, че може добре
да прави вакуум и да суче,
но просто се уморява бързо
и заспива при намаляване на
струята. От една страна, сондата ви е позната като начин
за хранене на бебето и съответно не е толкова стресова за вас. От друга страна тя напълно елиминира шишето и позволява на бебето да се
храни само на гърдата.
Сондата се използва по малко по-различен начин отколкото при
дохранването със сонда на гърдата при доносено и добре сучещо
дете. Необходимо е вие активно да подавате млякото със спринцовка към бебето, за да не се уморява то прекалено много. Това обаче е
лесно постижимо и може да е предпочитан и удобен начин за времето, в което е нужно дохранване с изцедено мляко.
Ако вашето бебе все още има трудности с поемането на гърдата, не
създава добър вакуум и не успява да задържа добре гърдата в устата си, като лесно я изпуска, силиконовите зърна може да са един
удачен преход и улеснение. Изследванията показват, че при недоносени деца силиконовите зърна водят до поемане на по-добро количество мляко и по-успешно кърмене на гърда. Когато бебето порасне
и започне да се справя добре на гърдата, използването на силиконовите зърна постепенно спира.
Силиконовите зърна също така може да са чудесен преход между
шишето и гърдата. Те създават усещане, подобно на биберона на шишето. Те са много полезни в моментите, когато бебето все още не се
ориентира какво да прави на гърдата и как да суче на нея.
Всичко това отнема време – съзряването на вашето бебе върви бавно, защото то се доразвива в условия, които са много различни от
тези в утробата и му се налага да изразходва значителни усилия за
неща, които в утробата са даденост и не изискват участие от негова страна (напр. дишане, хранене и поддържане на телесната темпе-
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ратура). От друга страна, състоянието му може допълнително да се
затруднява от инфекции, голяма загуба на тегло или съпътстващи
ранното раждане медицински проблеми. По тази причина е трудно да
се правят предсказания кога бебето ще успее да премине изцяло на
гърда. Всяко дете се развива със собствен ритъм и с различна скорост, но порастването и съзряването са неминуеми. Имайте търпение
и разбиране към първоначално ограничените възможности на бебето. С кротко, нежно и ненастойчиво предлагане на гърдата децата се
научават да сучат. Сама ще видите, че с всяка седмица, която ви приближава към термина, кърменето върви все по-добре. И ако в първите седмици опити детето не е поемало почти нищо, около 36 г.с. вече
вероятно ще успява да изсуква около една трета или дори повече от
нужното му количество. Две-три седмици по-късно може повече от
половината прието мляко да е директно на гърдата. А 1-2 седмици
след датата на термина може с радост да установите, че бебето вече
се храни изцяло на гърда. Това ще ви позволи постепенно да спре
изцеждането, което е било ваша постоянна грижа през последните
1-2 месеца и ще можете да се поздравите с успеха.
Пътят, който ви предстои да извървите, не е лесен нито за вас, нито
за вашето дете и е изпълнен с постоянни промени. Нещата почти никога не вървят само гладко и само напред. Често ще се случва да има
регрес и връщане с 1-2 стъпки назад. На моменти ще се обезсърчавате и ще ви се струва, че нищо не се получава и бебето никога няма
да се научи. Когато дойде такъв момент, просто си дайте възможност
за малко отдих – нищо фатално няма да стане, ако за няколко дни не
предлагате гърдата непременно на всяко хранене или си дадете 1
ден почивка от опитите за сукане в момент, когато нещата са особено
зле. Понякога това е достатъчно, за да се успокоите и вие, и бебето.
Едновременно с това такава спирка по пътя ще ви даде малко отдалечаване от проблема и друга перспектива, а оттам и силите отново
да продължите напред и да опитвате пак и пак. Не го приемайте за
провал – а просто като необходима почивка за прегрупиране, промяна на стратегията и събиране на сили за пътя нататък. Крайният
резултат е най-важен, а не всеки междинен сбор – просто дръжте
крайната цел пред очи и продължавайте да се борите упорито. :)
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~ ШЕСТА ГЛАВА ~
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Най-после у дома! Изписването – всеки има право на
празник!
Кой може да ви помогне, когато бебето е вече у дома?
Ако Вашето бебе не е добре?
Захранване на недоносеното дете
Двигателно развитие на новороденото бебе и
особености на недоносеното
Профилактични прегледи
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1. НАЙ-ПОСЛЕ У
ДОМА! ИЗПИСВАНЕТО
– ВСЕКИ ИМА ПРАВО
НА ПРАЗНИК!

Преждевременното раждане е различно от всяко друго – това често важи и за деня на изписването на майката и бебето. За разлика
от останалите родители, при по-рано родените деца често майката
и бебето напускат болницата по различно време, поради нуждата от
удължен болничен престой на бебето. Макар и дребно на вид, подобно разминаване често се преживява тежко от майките, които споделят че в тях витае чувството, че изоставят бебето си и се самообвиняват за това.
Това може да бъде особено трудно, когато семейството е от по-малко
населено място и детето остава за наблюдение в болница в по-голям
окръжен център. Трудността да понесат периода на раздяла прави
някои майки силно тревожни, а липсата на система за навременна
обратна връзка и усложнената комуникация с болничния персонал относно състоянието на детето се преживява с голяма интензивност. Много родители отлагат във времето приемането на гости
или поздравления за появата на новия член на семейството, защото
им е трудно да възприемат събитието като весело. В някои случаи
дори пропускат да отбележат изписването от болницата като нещо
специално, защото изпитват доста разнопосочни чувства към случилото се. Към това се добавя и трудността на някои родители да
определят за себе си точния рожден на децата си – единият е денят на преждевременната им поява на бял свят, а другият е денят
на планираното им раждане. Тази тенденция за двойно смятане на
възрастта – календарна и коригирана – се запазва в годините и неусетно създава по-особено отношение към детето. Рожденният му
ден нерядко дълги години се асоциира от родителя с лоши спомени
и дори помрачава радостта от празника.
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Важно е родителите да постигнат вътре в себе си помиряване със
случилото се – детето им е тук и сега, и има право да бъде прието в
света както всяко друго дете, независимо кога и как се е появило.
Понякога за целта е много полезна и работата с психолог или психотерапевт.

Бебето у дома – ами сега накъде?
Изписването на бебето може да доведе и до реални притеснения
у родителите на недоносени деца – дали ще се справите, особено
в случаите, когато са налице физически усложнения. Повишеният
риск от повторна хоспитализация често оставя родителите с усещане за разочарование и провал в ролята им на грижещи се за бебето,
и дълго не им позволява да се отпуснат с облекчение, че всичко е
свършило и могат да погледнат спокойно напред.

Важно е да знаете, че всеки случай е индивидуален и е трудно да се
предвиди със съвършена точност как ще протече животът ви след
изписването на детето. Добре е в този период да имате до себе си
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някой, който да ви помага, без да ви натоварва емоционално (всички
тревожни баби, лели и съседки могат да поизчакат на заден план,
докато се почувствате по-уверени в силите си да се грижите за бебето). За това често помагат групите в интернет, където можете да
видите всякакви истории и своя позитивен опит или въпроси около
отглеждането на преждевременно родени деца, както и групите за
емоционална подкрепа и взаимопомощ.
Твърде разнородната и лесно достъпна информация обаче е нож с
две остриета за младото семейство – тя може да подкопае увереността ви кое е най-добро за вашето дете, да остави съмнение дали
лекуващият лекар прави най-доброто за вас и вместо да ви помогне,
често ви обърква. Добре е да намерите за себе си доказани специалисти, на които вярвате, и да се опитате да отсявате огромния поток
от съвети и информация – спокойствието у дома в този период е незаменим източник на подкрепяща среда за бебето.
В опита си да направят най-доброто за децата си, някои семейства
прекаляват с грижите и създават у дома мини-болница, оборудвана
с всевъзможна апаратура, измервателни уреди, медикаменти и медицински индекси за развитие. Макар да е вярно, че някои здравословни състояния, както и сложната здравна система у нас изискват
родителите да бъдат наясно с физическите нужди на децата си или
да умеят да изпълняват елементарни медицински процедури, това
не бива да се превръща в самоцел. Улисани в наблюдение дали с детето всичко се развива „като по учебник“, не бива да забравяме, че
децата са преди всичко деца и имат нужда от нашата любов, от песен
или приказка, от игри и забавления. Здравословните трудности са
грижа на здравните специалисти, а родителят не може и не бива да
бъде специалист по всичко на цената на семейния емоционален мир.
Понякога една рехабилитационна процедура повече или по-малко е
много по-маловажна от това дали днес сме се усмихнали на детето
си, и дали умеем да го слушаме истински. Добрият родител не означава перфектен родител или някакъв супер-герой – а такъв, който
обича детето си и прави това, което е по силите му.
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2. КОЙ МОЖЕ ДА
ВИ ПОМОГНЕ, КОГАТО
БЕБЕТО Е ВЕЧЕ У
ДОМА?

Най-накрая у дома! Родителите се тревожат, когато крехкото и малко
дете бъде изписано, и цялата грижа и отговорност се поема от тях.
Те се сблъскват с редица проблеми, трудности и притеснения. И напълно естествен и закономерен е въпросът от кого и къде да бъде
потърсена помощ при отглеждането на детето, кой ще проследява
бебето, има ли риск за увреждания, какво да направя?
Основна роля в провеждането на лечение, късното проследяване,
имунизациите на вашето бебе, заема избраният от вас общо практикуващ лекар (ОПЛ). Изберете лекар със специалност Детски болести,
т.е. педиатър. Ако имате друго дете, и за него вече сте избрали такъв
личен лекар, който покрива Вашите критерии за грижа и проследяване на новородени и по-големи деца, можете да направите отново
същия избор. Ако това е първото Ви дете, ориентирайте се за избор
на личен лекар още докато бебето е в болницата. След като сте направили своя избор, свържете се с лекаря и уговорете посещение
възможно най-рано след изписването на бебето. Не пропускайте да
представите епикриза от неонатологичното отделение, която съдържа важна информация относно вашето бебе. Педиатърът трябва да е
запознат с цялата медицинска история на Вашето дете.
Детската консултация е елемент на амбулаторната педиатрична
помощ. Осъществява се чрез ежемесечни, по преценка на лекаря и
по-чести прегледи, при които се проследява физическото и нервно-психическото развитие на детето. Включва физикален преглед
от лекаря, измерване тегло, ръст, обиколка на глава. Отбелязват се
в личната амбулаторна карта на детето. Обсъждат се настоящи про-
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блеми, назначават се консултативни прегледи от специалисти при
необходимост, обсъжда се поведението на майката към детето през
следващия месец (брой хранения, количество, захранващи храни и
пр.) Полезно е предварително да си подготвите въпроси, които да зададете на лекаря.

Място и роля на неонатолога при проследяване на
недоносеното бебе
В епикризата и устно се информират родителите за правото им на
два контролни прегледа през първия месец след изписването. Тези
прегледи се извършват от лекуващия неонатолог в определени дни и
в регламентирано време. Не ги пропускайте, подгответе се с въпроси,
уточнете това, което не ви е ясно. Неонатологът участва и в последващото амбулаторно проследяване на деца с хронични усложнения
в екип с други детски специалисти.
Късното проследяване е неизменна част от здравните грижи за недоносените деца. Те започват в Интензивните неонатологични отделения и след няколко месеца продължават в амбулаторни условия,
за да завършат често години по-късно. Лечението на тези деца изисква средства, организация и ангажираност на всички. Основен ангажимент в този дълъг и отговорен процес имат: общо практикуващ
лекар, неонатолог, детски невролог, детски пулмолог, офталмолог,
детски УНГ специалист, кинезитерапевт, рехабилитатор. По-рядко
се налага специализирана помощ от детски хирург, детски ортопед,
ортодонт, психолог и други специалисти. Много важна е ролята на
семейството за крайните резултати при тези деца.
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3. АКО ВАШЕТО БЕБЕ НЕ Е ДОБРЕ?
Болестни признаци и симптоми: какво означават и какво
да направя при тяхната поява?
Симптомът обикновено е израз на някакво нарушение, което има
своя причина и свое място в организма. Чести симптоми в кърмаческата и детска възраст са повръщане, запек, болка, повишена телесна температура, кашлица, хрема и други. Тяхната изява и развитие
тревожи родителите.

Как да постъпите, какво да направите, кога да потърсите
лекарска помощ?
Болката
Тя е често наблюдаван симптом. Колкото по-малко е детето, толкова
по-трудно може да се локализира болката. Най-често срещани причини за болка при кърмачетата са:

Колики
Наблюдават се при по-голяма част от децата, включително и при недоносени. Характерни са за първите 3-4 месеца, по-често при мъжкия
пол. Обикновено болката се съпътства с плач, присвиване на крачетата към корема, зачервяване на лицето, отделяне на газове. По-често
неспокойствието се засилва в следобедните и вечерни часове.

Как да облекча болките?

• Оригвайте бебето след всяко хранене.
• Поставете го по корем в скута си или върху гърдите си. Правете
•
•
•
•
•

нежен масаж на коремчето с топла длан по посока на часовниковата стрелка.
Топла кърпа или пелена върху коремчето, също ще успокои бебето.
Топла баня + топло одеало.
Гимнастика тип „каране на колело“ с крачета ще подпомогне отделянето на газовете.
Извеждане на бебето на разходка (при подходящо време).
Чай от лайка, копър, анасон.

Потърсете Вашият личен лекар за преглед, който ще отхвърли други
причини за плача и неспокойствието на бебето. Той ще Ви изпише и
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препоръча и медикаменти (най-често под формата на капки) за облекчаване на коликите при кърмачетата.

Болки при изхождане по голяма нужда
Най-често се дължат на запек. Той може да бъде лъжлив или
истински.

„Лъжлив запек“
Наблюдава се когато кърмачето не приема достатъчно кърма/адаптирано мляко. При тези случаи бебето изхожда оскъдно количество
изпражнения, веднъж на няколко (2-3) дни. Наддаването на тегло е
недостатъчно или спира. Необходимо е да се консултирате с вашия
лекар и да и да уточните колко често се храни бебето, какво е количеството и видът на приеманата храна. Има случаи при които детето
наддава добре на тегло и пак има „лъжлив запек“. Обикновено това
се дължи на по-вяла перисталтика на червата. Ако бебето се храни
с адаптирано мляко, Вашият лекар ще прецени дали е необходима
смяна на вида на млякото.

„Истински запек“
Когато детето не се изхожда спонтанно повече от 72 часа. Често бебето става неспокойно, болезнено плаче, напъва се, лицето се зачервява, може и да откаже да се храни. Изпражненията са твърди.
Потърсете лекарска помощ след като сте опитали:

• да увеличите приема на течности – глюкоза или преварена вода.
• няколко пъти на ден да правите масаж на корема с бебешко масло
и гимнастика тип „каране на колело“ с крачета.
Ако няма резултат, консултирайте се с лекаря и той ще Ви предложи
медикаментозно, диетично или друго решение на проблема.

Болка в слабините
При недоносените деца по-често се наблюдават едностранни или
двустранни ингвинални хернии. Могат да достигнат големи размери,
особено при плач и напъване на бебето. При заклещване детето става много неспокойно, плачът е непрекъснат, защото изпитва болка.
Какво да направите? Не правете опит за „наместване-репониране“.
Потърсете спешна лекарска консултация. Уместно е консултацията
да се направи от детски хирург, който ще прецени за необходимостта
от спешна или в планов порядък оперативна корекция. Той ще ви ин-
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формира какво да наблюдавате, да избягвате и да правите, ако не се
налага оперативно лечение.

Повръщане
Повръщането като симптом е често срещан при недоносени и доносени новородени и кърмачета. В преобладаващата част от случаите
то е следствие на анатомична и функционална преходна незрялост на
гастроинтестиналния тракт, и не е болестен синдром. Затова след всяко хранене бебето трябва да се оригне и обикновено с въздуха излиза
и малко мляко. Когато количеството на върната (оригната) кърма или
мляко е по-голямо и повръщанията са по-чести това може да се дължи
на по-широк вход на стомаха.

Препоръки:

• В тези случаи дръжте детето си изправено и леко наведено напред, за да оригне неколкократно след всяко хранене.

• Поставете го в леглото легнало настрани, като главичката и горната част на тялото да са повдигнати. Може да повдигнете леко
матрака на леглото. Това ще предотврати риска от аспирация (попадане на мляко в дихателните пътища) и остро нарушение на дишането.
Вашият неонатолог и/или личен лекар ще Ви информират кога повръщането е нормално, приемливо и по-какви критерии да се ориентирате (спокойно бебе, наддава адекватно на тегло, брой памперси с
урина и изпражнения на денонощие и др.)

Кога повръщането е необичайно?
Когато броят на повръщанията е по-голям от обикновено. Когато върнатото мляко/кърма е обилно, повече от половината прието мляко, на
фонтан, непроменено или пресечено. Детето е неспокойно, плаче, не
може да бъде успокоено или обратно – спи необичайно дълго, трудно се събужда, няма признаци на глад и др. В тези случаи не отлагайте обаждане и преглед от личния или дежурен лекар. Няма значение
коя част на денонощието е.

Остри диарии
При естествено хранени (с кърма) бебета нормално изпражненията
са: кашеви, златисто жълти, с леко кисела миризма, честота: до 6-8
пъти в денонощие. След 2-рия месец честотата им намалява. При изкуствено хранените бебета изпражненията са: по-гъсти, с по-остра
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миризма, на по-малка честота, с цвят: от жълто до сиво-зелено (в зависимост от вида на млякото).

Кога има диария?
По-голям брой изхождания от обичайното, рядки, воднисти, с променена миризма, може да има примеси (кръв, слуз). Острите диарии са
по-чести в кърмаческа и ранна детска възраст. Естествено хранените
по-рядко боледуват. Причиняват се от вируси, бактерии или грешки
в храненето. Недоносените деца са значително по-уязвими, особено
от ротавирусна инфекция. Обикновено диарията се съпровожда и с
повръщане, неспокойствие, плач или отпуснатост, продължителен
сън, повишаване на температурата, отказ от храна и др. При малките
бебета рискът е от обезводняване и влошаване на състоянието, което настъпва по-бързо и по-рано в сравнение с по-големи деца.

Какво да направя?
Пребройте броя на изхожданията до момента. Обърнете внимание на
количество, консистенция, цвят, мирис, наличие на необичайни примеси като кръв и слуз. Запазете поне един памперс с изхождания,
който ще покажете на лекаря. Измерете температурата на бебето.
След всяка смяна на памперса намазвайте седалището с бебешки
крем, поради риск от зачервяване и разраняване. Ако кърмите бебето, продължете, на по-кратки интервали. Кърмата не е противопоказана при диарии. Тя има и болкоуспокояващо действие. Давайте и
повече течности на бебето – преварена вода или глюкоза 5%. Обадете се на личния или дежурен лекар. След прегледа той ще прецени
дали да бъде прието в болницата или да остане на домашно лечение.

Бебето има температура
Повишената телесна температура е често първи и дори единствен
симптом на много заболявания, който безпокои детето, тревожи родителите и ги принуждава да търсят педиатрична помощ.

Коя температура е нормална и кога е повишена?
Нормално телесната температура е между 36,5°С сутрин и 37,2°С вечер. Повишена телесна температура е над 37°С при аксиларно измерване (под мишницата) и над 37,8°С при ректално (в дупето) или букално (в устата) измерване.

Как да измеря температурата?
За измерване на температурата днес се използват най-вече елек-
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тронни, дигитални термометри, които показват температурата след
кратко време. Най-точно е ректалното измерване (в дупето, ануса).
Намажете с вазелин или бебешко олио върха на термометъра. Бебето да е легнало по гръб, с едната ръка обхващате глезените и
държите вдигнати нагоре крачетата, а с другата внимателно вкарвате върха на термометъра в ануса на дълбочина около 1 см. Следете да не излезе върха навън. След кратко се чува звуков сигнал,
който сигнализира, че температерата е измерена. Важно! Ректално измерената температура е с 0,5°С по-висока от тази измерена
в мишниците или слабинната гънка. При мерене в мишницата върхът на термометъра трябва да попадне в средата на ямката и ръката да е добре притисната към тялото. Температурата може да бъде
измерена и в ухото със специален термометър, както и по други начини.

Колко пъти на ден трябва да меря температурата и кога?
Не е необходимо измерване на температурата, ако няма основание
или съмнение за фебрилитет (повишена температура). При заболяване тя трябва да се измерва поне 2 пъти дневно – между 7-8 ч. сутринта и 16-17 ч. следобед. Допълнителни измервания се правят ако
смятате, че детето е повишило температурата си, или след прием на
медикаменти и др., за да се прецени интензивността на сваляне на
температурата.

Как да разбера, че детето има температура?
Фебрилното бебе обикновено е неспокойно, плаче и трудно се успокоява, кожата на главата, и тялото е топла на пипане, зачервена, а
крайниците (длани и ходила) – хладни. Може жадно да пие течности
или да отказва. В други случаи кожата побледнява, дишането е ускорено и по-тежко, бебето е сънливо и трудно се събужда. Ако имате
някакво съмнение, измерете температурата.

Какво да направя?
Първо измерете температурата – ректално или под мишницата. За
да сте сигурни, направете го отново или с друг термометър. Термометърът трябва да е в изправност – проверете за изтощени батерии
и др. Ако имате опит от предишно дете, може да дадете на бебето
сироп при повишена температура. Той трябва да е за съответната
възраст, в срок на годност, неотворен или отворен скоро и правилно
съхраняван. Прочетете дозата за Вашето бебе в листовката. Удобни за приложение при кърмачета са и свещички за понижаване на
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температурата. Ако температурата е висока и се задържа 39,5-40°С,
обадете се на Вашия лекар. Докато той дойде започнете влажни
обвивания. Частични влажни обвивания – натопете в хладка вода
(18-20°С) пелени, с които обвийте крайниците. Върху челото сложете потопена в студена вода кърпа. Ако температурата се задържа,
или продължава да се покачва, започнете цялостно влажно обвиване. Тялото и крайниците обвийте с натопена в хладка вода и изцедена пелена и отгоре покрийте с одеяло. При затопляне на пелената,
отново намокрете и процедурата се повтаря, докато температурата
спадне до 38°С.

Трябва ли да заведа детето на преглед, ако е повишило температура еднократно?
Обадете се на личния си лекар и го информирайте за повишението
на температурата – колко пъти сте я измерили, колко висока е била,
има ли други съпътстващи симптоми, как се чувства детето, какво е
състоянието му.

Температура при никнене на зъбите
Никненето на зъбите е физиологичен процес. Понякога се съпровожда със сърбеж по венците, по-рядки изхождания, неспокойствие и възможно повишение на температурата до и рядко над 38°С.
Уместно е да потърсите лекарска помощ, за да се изключат други
причини за споменатите симптоми. Как да помогна на бебето? Дайте
му подходяща гумена играчка, с която то да търка венците си. Завишете приема на течности заради температурата. Попитайте личния
лекар за медикаменти, подходящи за Вашето бебе, които улесняват
избиването на зъбите.

Хрема
Кърмачето диша основно през носа. При „сумтящо“ носле, при наличие на секрет в носа се, затруднява кърменето и дишането на бебето.
Преди кърмене накапете по 1-2 капки физиологичен серум във всяка
ноздра. Поставете бебето по гръб и главата да се фиксира. Повдигнете леко върха на носа, доближете капкомера до ноздрата, без да го
вкарвате в носния вход, за да не нараните носната лигавица при рязко движение на главата. Бебето ще започне да киха след накапването. Така ще се отделят секрети. Попийте внимателно двете ноздри с
тупфички с ограничител. Преминете към кърмене. Когато секретите
са по-обилни, в началото воднисти и прозрачни, а в последствие се
сгъстят и оцветят, консултирайте се с личния лекар. След прегледа
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той ще Ви изпише капки, назални мехлеми или друго подходящо за
възрастта и състоянието на детето.

Секрет от очите
При секрет от очите е важно да обърнете внимание на гъстотата, количеството и цвета на секрета. При бистър, воднист секрет накапете
по 1-2 капки физиологичен серум в двете очи. За да направите това,
поставете детето по гръб, главата леко изтеглена назад. Издърпайте
внимателно долния клепач, накапете от разстояние, без да докосвате окото. Посоката на попиване на секрета е винаги отвън навътре с
памуче. При гноевиден (жълто, жълто-зелено оцветен) очен секрет е
необходим лекарски преглед и лечение.

Млечница
Причинява се от гъбички. По-често се среща при недоносени деца.
Развива се при неспазване на хигиенните изисквания, продължително антибиотично лечение. По устната лигавица се образуват малки
бели налепчета (наподобяват остатъци от мляко). Ако заболяването
напредне, се виждат плътни бели налепи по езика и бузите. Причинява
болка и затруднения в храненето. За да не се допусне развитието и е
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необходимо изваряване (стерилизиране) на всички предмети, които се
поставят в устата на детето – биберони, шишета за хранене, залъгалка
и др. Потърсете съвет от личния лекар за медикаментозното лечение.
При отглеждане на бебето, Вие и Вашият личен лекар сте „партньори“.
Задавайте въпроси за неща, които не са Ви ясни, не сте разбрали или
за нещо което Ви е притеснило. Ако не сте удовлетворени, имате право да потърсите второ мнение. Уточнете телефонни номера, работно
време, време за обаждания, нощи и почивни дни – място и телефон
на дежурни кабинети.

Кога да се обадя на лекаря?
В началото по-добре да е по-често от необходимото, отколкото да не
се обадите, когато е трябвало. Преди да се обадите подредете мислите си.

Специфични и важни симптоми, причина за обаждане
Висока температура, учестено и шумно дишане, присвиване, болка,
необичайно повръщане, диария, обриви.

Сведенията, които ще дадете на лекаря, са от
изключително важно значение:
1.
2.
3.
4.
5.

Какви точно са тревожните симптоми?
Кога са се проявили?
Колко често се проявяват?
Други симптоми, какви?
Какви са жизнените показатели на бебето: температура, бледост, затруднено дишане?
6. Какво сте направили и какъв е резултата?
7. Давате ли лекарства и какви?
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4. ЗАХРАНВАНЕ
НА НЕДОНОСЕНОТО ДЕТЕ

След шестия месец кърмата вече не може самостоятелно да осигури
необходимите за оптималният растеж и развитие на детския организъм хранителни вещества. Това налага включване в диетата на кърмачето на различни полутечни, немлечни храни, които го подготвят
за хранене с преходна, а впоследствие и с обичайната за възрастните разнообразна храна.

Захранването представлява постепенното отбиване на кърмачето от майчината гърда и заместването на кърмата с
немлечни храни, в периода от 4-6 месец до края на първата година от живота.

В различните страни са налице вариации по отношение на: времето
на захранване, най-често използваните храни, поредността на въвеждането им. Тъй като научно-обоснованите хранителни потребности на кърмачетата навсякъде по света са едни и същи, съществуват
универсални препоръки за захранване от страна на различни международни организации – Световната Здравна Организация (СЗО) и
Европейското общество по гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN), включително и по отношение захранването на недоносените деца.

145

Четирите принципа на захранване според СЗО
1. Своевременно – да се проведе в най-подходящата възраст;
2. Адекватно – да осигури необходимата енергия и хранителни вещества;
3. Безопасно – определя се от подбора на продуктите, тяхното съхранение и начин на кулинарна обработка;
4. Правилно – следи се количеството и качеството на
храната. Броят на храненията трябва да отговаря на
потребностите на детския организъм. Най-подходящата възраст за захранване е в периода 16-24 седмици
(4-6 навършени месеца).

Ранното захранване (преди 4 навършени месеца) води до повишена честота на хранителната алергия, риск от наднормено тегло
и претоварване на незрелия организъм с електролити, особено
готварска сол. Късното захранване (след 6 навършени месеца)
води до хранителен дефицит и забавяне на растежа и развитието
на детето.
Недоносените деца имат по-особени хранителни нужди в първите
месеци след изписването от неонатологичните отделения. Те имат
по-големи потребности от енергия, белтък, полиненаситени мастни киселини, желязо и калций в сравнение с доносените. От друга
страна усвояването на храната е затруднено от съпътстващите недоносеността – незрялост на храносмилателната система и честите
хронични заболявания.

Важно е да се отбележи, че недоносените деца следва да се
захранват съобразно т.н. „коригирана възраст“ – възрастта
на детето отчетена от деня на термина на майката, а не от
актуалната дата на раждане. (Ако детето е родено 1 месец
преди термина, в 36 гестационна седмица, на 3 месеца календарна възраст отговаря 2 месеца коригирана възраст.)

146

Последователност на въвеждане на храните при захранване
Плодови сокове – според съвременните постановки на СЗО и
ЕSPGHAN даването на плодови сокове и пюрета се счита за захранване и не се препоръчва до 4 месечна възраст. В този период кърмата или заместителите и са достатъчен източник на витамини и минерали. След 4-я месец между две от храненията се дава плодов сок, а
впоследствие и плодово пюре, като количеството му постепенно се
увеличава до около 30-50мл. Най-полезен е ябълковият сок. Удачни
за следващите месеци са сокове и пюрета от моркови, праскови, кайсии. Сладките плодове: грозде, круши, сливи имат разхлабващ ефект,
а киселите – вишни и ябълки – запичащ. Вносни плодове, невиреещи у
нас – цитрусови, киви, манго и др. се предлагат след 1 годишна възраст.
Соковете се дават между, а не вместо храненията. С количеството им
не бива да се прекалява, а приучването на детето да пие сок вместо
вода е вредно.
Млечно-зеленчуковото пюре традиционно е първата храна за
захранване у нас. Най-добре се понасят картофено-морковените пюрета, тъй като те улесняват смилането и имат антидиариен ефект. Все
по-често се използват готовите фабрични продукти. Зеленчуковите
пюрета, съдържащи в състава си мляко, са готови за консумация.
Към тези, съдържащи само зеленчуци, следва да се добави мляко, за
да стане храната пълноценна. След 6-я месец съставът на зеленчуковите пюрета се разнообразява. Полезна е добавката на ¼ твърдо
сварен яйчен желтък, който е ценен източник на желязо, мазнини и
мастноразтворими витамини. Зеленчуковото пюре се дава на обед.
Млечна каша. Първата каша следва да е безглутенова – обикновено
на оризова основа, без допълнителни компоненти или само с един
вид плод. Фабричните каши, съдържащи в състава си мляко, са готови за консумация след разтваряне с вода. Безмлечните каши се разтварят с млякото, с което се храни детето. Кашата следва да се дава
веднаж дневно и да замества следобедното кърмене. Тя може да е и
първата храна за захранване при децата родени недоносени. Глутен
съдържащите каши, в състава на които има пшеница, ръж, царевица
следва да се въведат след 6-я месец. Вредно е както ранното даване
на глутен – преди 6 месечна възраст, така и избягването му след 8
месечна възраст, тъй като детето не може да свикне с приемането
на този много разпространен в основните зърнени култури белтък.
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До 1 годишна възраст се въвеждат и допълнителни
храни както следва:
Месно-зеленчуково пюре

7-ми месец

Попара със сирене

7-8-ми месец (замества второто
хранене сутрин)

Бульон и супа в състава на
обедното хранене

9-ти месец

Постепенно въвеждане на
преходна храна

10-12-ти месец.

Някои основни правила при захранване
1. Детето се захранва само когато е здраво.
2. Всяка промяна в храненето се прави сама за себе си, без допълнителни промени в последващите 3-5 дни.
3. Спазват се сроковете за захранване и въвеждане на съответните
храни.
4. Въвеждането на новите храни е постепенно, с цел адаптация на
храносмилането. Пълната порция се достига за седмица.
5. При отказ на детето да приеме храната или при поява на храносмилателни разтройства съответната храна временно се спира.
6. Храната на детето винаги се опитва. При това се оценяват температурата, консистенцията и вкусовите качества.
Храненето в кърмаческия период е особено важно за недоносените
деца и има дълготраен здравен ефект. Пълноценното кърмене, съчетано със своевременно захранване с подходящи храни, осигурява
максимално развитие на физическия и умствен потенциал на детето
в последващите години. Едновременно с това се поставят основите
на правилните хранителни навици и профилактиката на развитието
на някои хронични заболявания като астма, диабет и затлъстяване.
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5. ДВИГАТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА НОВОРОДЕНОТО
БЕБЕ И ОСОБЕНОСТИ НА НЕДОНОСЕНОТО
Преди да се достигнe самостоятелното ходене и свободната игра с
ръцете, новороденото (в срок или недоносеното) преминава по определени стъпала на своето невро-моторно развитие, както в общата
(грубата) моторика, така и във манипулирането (фината моторика) с
горните крайници.
Множество фактори влияят върху развитието и оформянето на двигателното развитие при новородено и кърмачето, както и на модела
на кръстатото ходене при човека. Такива фактори са:
1. Примитивни рефлекси и механизми имащи време на присъствие и
време на изчезване, които повлияват състоянието на мускулния
тонус. Забавянето на тяхното изчезване е свързано с негативни
промени в мускулния тонус и забавяне на двигателното развитие.
2. Реакции на изправяне срещу гравитацията и свързаните с това
опорни равнини.
3. Заемане на различни позиции и свързаните с тях опорни точки и
равнини
4. Събуждане на адекватните на възрастта равновесни реакции, осигуряващи задържането на определените за възрастта позиции.
5. Активиране на определени за възрастта движения, придвижване
напред и в страни
6. Включване на различни равнини на движение, характерни за определената възраст и съответните на тях равновесни реакции.
7. Усвояване придвижването на центъра на тежестта по различните
равнини.
8. Състоянието на мускулния тонус, активиране на мускулна дейност и посоките на движението и.
9. Наличие или липса на вътрешната потребност за движение.
10. Формиране и изработване схема на тялото и свързаната с нея
ориентация в пространството.
11. Придобиване и развитие на сензомоторна опитност.
К. Бобат казва „уравновесяването на една позиция на тялото се достига чрез работа на мускулите на кърмачето срещу действието на
силата на тежестта“.
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Изключително важно за правилното невро-моторното развитие на
кърмачето е придобиването на собствена сензо-моторна опитност
(СМО). Същата се придобива етапно и самостоятелно, като детето
трябва да се остави само да комуникира със заобикалящия го свят
съобразно възрастовите си възможности и достигнатите моторни
умения. СМО се базира на самостоятелната мускулна дейност на
кърмачето срещу гравитацията.

Грешно е кърмачето да се поставя от родителя в различни позиции, които то самостоятелно не може да задържи, защото
му се подават грешни опорни точки, които не носят правилна информация към развиващия се мозък относно контролът
върху центъра на тежестта, схемата на тялото и положението в пространството, поради което и командите на мозъка към мускулите не са правилни, което води до непълноценна
мускулно-верижна контрактилност и неадекватни равновесни реакции.

Кърмачето в зависимост от календарната си възраст ползва равнини
с различна площ и различни опорни точки, както по корем така и по
гръб. Ползваните равнини и опорни точки с израстването на кърмачето се променят по определен начин докато се достигне самостоятелното ходене.

• Например по корем при новороденото опората е на целия корем и
предмишниците;

• В първото тримесечие опората постепенно и плавно намалява по
•

площ и се локализира в предмишниците и таза (симетрична лакътна опора);
Във второто тримесечие по същия начин опорната равнина плавно намалява и се локализира в дланите и бедрата
(дланна опора), като освен в
сагиталната равнина центърът на тежестта започва да се
придвижва и във фронталната равнина (единична лакътна
опора–посяганеотсиметрична
лакътна опора);
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• В третото тримесечие опората продължава плавно да намалява и

•

се локализира само в дланите и коленете (четириопорен стоеж),
като се появява и придвижване напред (лазене осигурено от триопорния стоеж, като центърът на тежестта се придвижва вече във
сагитална, фронтална и трансверзална равнини);
В четвъртото тримесечие от лазене през коленен стоеж и полуколеничене детето заема самостоятелно двустъпална опора, като
овладяването на едностъпалната опора през страничното ходене по мебелите и пускането на ръцете, е свързано с поява на самостоятелното ходене.

В процеса на самостоятелно изправяне и прохождане, кърмачето
използва различни контактни повърхности и точки (корем, таз, бедра, стъпала и предмишници, лакти и длани), посредством които самостоятелно, но поетапно и плавно овладява центъра на тежестта,
като заедно с това изгражда схемата на тялото си, която служи за
ориентация в пространството. СМО търпи плавно и поетапно развитие, свързано със съзряването на мозъка, като самото то представлява натрупване на информация по пътя на пробата и грешката.

Понякога млади и неопитни родители, нерядко прочели и грешна информация, в желанието си детето им да проходи „по-бързо“ !!!, нарушават този модел на двигателното развитие, като
пасивно държат или поставят кърмачето в позиции съответни за по-голяма календарна възраст (например: седеж между
възглавници на 4-5 месеца, прав стоеж държан под мишиците
на 6-8 месеца, ходене за една или две ръце на 9-10 месеца) или
използват различни уреди (например: проходилки тип паяк или
камион, „джъмпери“, колани), с което често пъти опорочават
нормалното невро-моторно развитие на детето си.

Развитие на двигателните умения
От позиция коремен лег (бебето е по корем)
Схематизирано груби двигателни умения на календарна възраст:

• 1,5 месец – предмишична опора
• 3 месец – симетрична лакътна опора
• 4,5 месец – единична лакътна опора
151

•
•
•
•
•
•
•

6 месец – дланна опора
7,5 месец – четириопорен стоеж
9 месец – лазене, стоеж на колене, изправяне по вертикалата
10,5 месец – лазене по вертикалата, странично ходене
12 месец – ходене (на широка основа – „мечо ходене“)
15 месец – самостоятелно изправяне от пода („кучешки ход“)
18 месец – самостоятелно изправяне от пода през полуколеничил
стоеж, качване по стълби с опора на една ръка

От позиция гръбен лег (бебето е по гръб)
Схематизирано груби и финни двигателни умения на календарна
възраст:

• 1,5 месец – асиметрична позиция „фехтовчик“, нецелеви движения за ръцете

• 3 месец – фиксира и следи с поглед, центрирана позиция на ръцете

• 4,5 месец – завъртане до страничен лег; зрително-моторна координация: ръка-уста,-ръка, целево посягане зад средната линия
на тялото, ръката поема хватателната функция, начало на стерео-гнозията;
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• 6 месец – завъртане от гръб по корем; „ключов захват“ – палеца
към страничната повърхност на свития показалец;

• 7,5 месец – кос седеж, страничен седеж; зрително-моторна ко•
•

ординация: ръка-уста-стъпало; „пинсетен захват“ – допир между
показалец и палец;
9 месец – седеж на дълго (с изпънати колене); „клещовиден захват“ – допир на върховете на показалец и палец;
10,5 месец – изолирано протягане на показалеца

Някои специфични особености на недоносените
новородени
При недоносените новородени не е завършило съзряването на
всички органи и системи, включително и на централната нервна
система (ЦНС) и мускулния апарат. Незрелостта на нервната система може да се характеризира с незавършената диференциация
на мозъчното вещество, инсуфициентното развитие на реакциите на вестибуларния апарат, по-ниската степен на миелинизация
на основните проводни пътища, по-ниският общ мускулен тонус,
преобладаване на тонуса на екстензорните (разгъващи) мускули,
липсата на примитивни рефлекси. Незрелостта на мускулния апарат най-често представлява по-малката мускулна сила, и по-специално на флексорните (свиващи) мускули, които се развиват пълноценно по сила и издържливост в последните 8-12 г.с. и имат важно
значение за преодоляване на гравитацията от коремна или гръбна
позиция на новороденото.
Цитираните по-горе отклонения на ЦНС при недоносените новородени, понякога са съчетани и с асфиксия (Апгар 6 и по-малко) и/или
различни по вид и степен мозъчни кръвоизливи, което предизвиква
„кислороден глад“ за мозъка, са причина за вероятни последващи
проблеми в невро-моторното развитие на недоносеното дете.

Дали детето има нужда от рехабилитация и ако ДА, от
каква?
1. Не всяко недоносено новородено има нужда от специализирана
рехабилитация, но е задължително бебето да се следи от лекар по
детска неврология и/или от лекар по физикална и рехабилитационна
медицина (ФРМ) с опит в детската неврохабилитация, които да правят необходимата преценка за включване на специализирано стимулиране на двигателното развитие.
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Най-точен за преценката на двигателното развитие на детето е комбинираният невро-кинезиологичният статус, който включва изследване на:

• Спонтанна моторика (какво може да извършва детето самостоятелно);

• Изследване на сухожилни и надкостни рефлекси, както и динамика
(присъствие и изчезване) на примитивните рефлекси и механизми

• Провокираната моторика (стимулиране на вестибуларният апарат на бебето чрез определени движения в пространството, които
отключват активиране на определени мускулни групи и вериги,
като по вида на мускулната активация и комплекса от движения
се съди за „за правилността на мозъчното командване“).

Ако се установят проблеми в „командването“ на мускулите,
трябва да се започне специализирана рехабилитация, независимо от достигнатите килограми на детето, стига то да е
преминало вероятния термин на раждане.
Все още сред много педиатри и невролози битува мнението,
че рехабилитация може да се почне, когато детето достигне
4,5 килограма. Колкото по-рано се започне специализирана рехабилитация (стимулиране на движенията), толкова е по-голяма вероятността бебето да преодолее приблемите, поради
голямата пластичност на собствената си централна нервна
система.

2. Не вярвайте на медицински или здравни специалисти, които Ви
успокояват, че „понеже детето е недоносено, то може да изостава в
невро-моторното си развитие“. Трябва да рекалкулираме календарната възраст на детето с периода на недоносеност, като изчислим
т.н. „коригирана възраст“ на новородено. Определили веднъж коригираната възраст, бебето трябва да следва съответните стъпала на
двигателното си развитие. (например: ако бебето е на 6 календарни
месеца, а е родено 3 месеца по-рано, то неговата „коригирана възраст“ е 3 месеца, и двигателните изисквания трябва да отговарят на
3-месечно бебе) и ако то не ги покрива задължително трябва да се
потърси специализирана медицинска помощ.
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3. Както всяко доносено новородено, така и недоносеното бебе има
нужда от масаж и пасивни движения първите няколко месеца до момента, в който детето самостоятелно започне да се обръща до страничен лег (4,5 мес. коригирана възраст).
4. От масажа обаче, задължително трябва да се изключи стимулирането на дланите и стъпалата, които са зони отключващи много примитивни рефлекси и механизми, които непрекъснато активирани при една
незряла и/или травмирана ЦНС, биха могли да доведат до някои нежелани отклонения в невро-моторното развитие на недоносеното бебе.
5. Специално новородените недоносени бебета освен от масаж и
пасивни движения се нуждаят и от специфично „ембрионално“ позициониране при носене от родителя и/или при будуване. Ембрионално
позициониране при носене: бебето се поставя с гръб към родителя
между носещата му ръка и тялото му, като вътрешният крак на детето е фиксиран от носещата ръка на родителя, а външният крак я
възсяда, като главата се намира между бицепса на носещата ръка на
родителя и гръдния му мускул. В тази позиция детето усеща опора
отзад и отстрани по цялото тяло подобно на позицията си по време
на бременността на майката. Позицията дава спокойствие и антигравитационно улеснение на детето, като намалява и силата на шийните
и заднобедрени екстензори на детето, които при недоносените имат
изразен превес, което може да доведе до забавяне на появата на
функцията на шийните и вентрални флексори и от там до забавяне
на двигателното развитие на недоносеното бебе.
Ембрионално позициониране „тип гнездо“ при будуване в гръбен лег: Още след
първата седмица недоносеното бебе трябва да се оставя да будува както по гръб
така и по корем. Поради
преобладаването на силата
на мускулите екстензори
(разгъвачи) по гръб, както
рефлекторно (лабиринтен
тоничен рефлекс), така и
поради незрялост на ЦНС
и мускулите се препоръчва
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детето да бъде позиционирано в ембрионална позиция „тип гнездо“.
Такива гнезда се препоръчват да се ползват както в отделенията по
неонатология, така и в домашни условия до възраст 3,5-4 мес., когато
се появяват опитите за обръщане на бебето до страничен лег.
6. В желанието да се радваме на детето си и да си играем с него
(люлеене тип самолет; подаване на пръст за стискане с дланта; подхвърляне на детето тип асансьор; държано под мишниците да стои
право или да пристъпва) дразним един незрял вестибуларен апарат
и незрели мускулни групи и вериги, които не са готови да понесат
съответната тежест, поради което отключваме неадекватни двигателни отговори, които често пъти деформират малко или много двигателното развитие на бебето или го блокират частично.

7. Ако се забележи асиметрия в движенията с долни или горни крайници по най-бързия начин потърсете специализирана лекарска консултация: детски невролог и/или лекар-специалист по физикална и
рехабилитационна медицина с опит в детската неврохабилитация.
8. Специализираната рехабилитация при новородени и бебета включва стимулиране на движения посредством различни методи, някои от
които се прилагат и у нас. Специализираната детска неврохабилитация (невро-стимулиране) се извършва в специализирани лечебни заведения от обучени лекари-специалисти по физикална и рехабилитационна медицина и терапевти (кинезитерапевти, рехабилитатори,
ерготерапевти). Масажът и пасивните движения при налично изоставане или „деформиране“ на двигателното развитие нямат съществе-
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на терапевтична стойност и прилагането им представлява загуба на
рехабилитационно време. Някои педиатри, детски невролози и терапевти предлагат на родителите да използват стимулиране на някои
движения на новороденото и бебето чрез активиране на примитивни
рефлекси и механизми (опора на стъпалата и пълзене – рефлекс на
Бауер; свиване на пръстите на ръцете – хватателен рефлекс на Робинзон; свиване на пръстите на краката – стъпален хватателен; разперване пръстите на краката – рефлекс на Бабински; рязко разтваряне
и прегръщане с ръцете – рефлекс на Моро; хоризонтално държане на
гръдния кош във въздуха за изпъване на главата – рефлекс на Ландау;
и други), което води до активиране и задържане на дейността на грешни мускулни групи и вериги, което при незрялата централна нервна
система на недоносеното-новородено, лесно довежда до деформиране или забавяне на невро-моторното развитие на бебето и покачване
на риска от фиксирането на тези грешни моторни модели във времето
и оформяне на клиничната картина на церебралната парализа.

6. ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
Профилактични прегледи от общопрактикуващ лекар (ОПЛ)
Прегледите след изписването се извършват от вашият личен лекар. Те
са по-чести, отколкото при доносени здрави деца. Ежеседмична или
два пъти в месеца оценка на: теглото, ръста и обиколката на главата,
фонтанели съобразно растежни криви за недоносени деца. Здравите
недоносени бебета преминават през период на ускорен растеж в първите месеци. Те бързо достигат своите връстници. Деца родени с тегло
под 1500 г. и особено тези под 1000 г. може да не настигнат връстниците си в растежа до третата година. Проследяването се извършва от
вашият педиатър. Имате право да осъществите преглед и консултация при неонатолог по ваше желание или насочени от ОПЛ.
Имунизациите – задължителни и препоръчителни се осъществяват в срокове съобразно степента на недоносеност, коригираната
възраст, придружаващи заболявания, усложнения. Извършват се от
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личния лекар след съгласуване с неонатолог, лекуващ невролог, пулмолог или други специалисти, ангажирани с лечението и проследяването на детето.

Профилактика и лечение на късна анемия на недоносеното
Късна анемия на недоносеното се наблюдава по-често при родени под
32 г.с. Развива се към края на първия месец след раждането. Най-силно изразена е през 2-3 месец. Характеризира се с блед цвят на кожа и
видими лигавици (устните, очна лигавица на долен клепач), може детето да не наддава добре на тегло, да се уморява по-бързо при хранене
и др. Установява се чрез кръвна проба – кръв от пръстчето на бебето
или венозна кръв. Назначава се от педиатър или неонатолог в края
на първия или втория месец след изписването на детето. Съобразно резултата (стойности на хемоглобин, хематокрит, желязо и пр.) се
започва профилактика или лечение с железни препарати, витамини,
евентуално хемотрансфузия (кръвопреливане), което се извършва в
болница. Необходимо е периодично проследяване на кръвните показатели с цел коригиране на дозите на лекарствата.

Профилактика на рахит при недоносени деца
Осъществява се с прием на витамин Д под формата на капки. Приемът започва още по време на престоя в отделението. След изписването се продължава в дози и продължителност определени от личния лекар.

Профилактичен очен (офталмологичен) преглед
Офталмолог – очен лекар
Детски офталмолог – с допълнителна квалификация по очни заболявания в детската възраст. Офталмологията е клон от медицината,
който се занимава с болестите на зрителния анализатор и с лечението им. Зрителният анализатор е елемент с фундаментална когнитивна функция за адаптацията на живия организъм. 80% от сетивната
информация за човека се осигурява само от зрението. Цел: ранно откриване и ранно лечение на установени очни отклонения. Ретинопатия на недоносеното (РН) – застрашаващо зрението състояние при
преждевременно родените деца. В България се провежда задължителен очен скрининг.
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На кои недоносени деца се провежда задължителен очен преглед?
1. Недоносени деца с тегло под 1500гр или гестационна възраст
под 32г.с.
2. Деца на апаратна вентилация над 72часа или кислородолечение
над 30 дни.

Кога и от кого се извършва прегледа?
1. Първи преглед на 4-6 седмична възраст от детски офталмолог.
2. Честотата на следващите прегледи се определят от офталмолога.

Как се извършва изследването?
1. Чрез индиректна офталмоскопия след разширяване на зениците.
Изследването е краткотрайно и неболезнено.
2. Изследване с дигитална ретинална камера (RetCam) все повече
се налага като основен метод за изследване на недоносени деца.
Преди изследването се прилага локална капкова анестезия и
капки за разширяване на зениците.
Основни методи на лечение при по-тежките форми на РП са криотерапия, лазертерапия, оперативно лечение.

За какво да бъдете внимателни?
Ако към трети коригиран месец, бебето Ви все още не посяга
към играчки, не търси погледа на майката/бащата, не следи
фигурата на човек, излизащ от стаята, ако има кривене на
едното или и двете очи - трябва да се обърнете към детски
офталмолог. Имайте предвид, че всички изброени по-горе
тревожни симптоми, биха могли да бъдат и от неврологичен
характер, така че е добре да се направи консултация и с детски невролог.

Профилактичен преглед от детски невролог
Невролог – лекар, който се занимава с лечение на нервната система
и разстройствата.
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Детски невролог – с допълнителна квалификация по заболявания на
нервната система в детска възраст.

Кои деца подлежат на такъв преглед и кога?
За всички недоносени под 2000гр е необходима неврологична консултация след 2 месечна коригирана възраст с оглед ранна и своевременна рехабилитация или друго лечение. Целта е да се предотврати и/или намали възможно най-рано евентуално изоставане в
двигателното развитие на детето. Неврологът може да назначи допълнителни изследвания като ЕЕГ (електроенцефалография), ТФЕ
(трансфонтанелна ехография) и други.
Трансфонтанелната ехография (ТФЕ) е ултразвуков метод, който не
е инвазивен и дава голяма информация за състоянието на мозъка на
новороденото веднага след раждането и по-късно. ТФЕ е приложима и в периода на кърмаческа възраст до затварянето на голямата
фонтанела. Методът е безвреден, което дава възможност за редoвно
проследяване на развитието на мозъка. Поставянето на ранна диагноза е предпоставка за навременно лечение.
Електроенцефалограма (ЕЕГ) – изследване с помощта, на което се измерва електрическата активност на мозъка. Върху главата се прикачват специални сензори – електроди, които са свързани към компютър.
Компютърното устройство записва електрическата активност на мозъка, а с помощта на монитор или на хартиен носител може да се получи информация. Служи за регистриране на мозъчната вълнова активност, която е променена при различни физиологични или патологични
състояния. Широко се използва при оценка на епилепсията.

Детският невролог може да назначи консултативен преглед
от кинезитерапевт или доктор по физикална медицина при
необходимост. Кинезитерапевтът е здравен специалист, който изследва и оценявафункционалното състояние на човека
и определя рехабилитационния му потенциал; разработва и
провежда кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания; провежда специализирано
лечение, профилактика и рехабилитация.
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Профилактичен преглед от УНГ специалист
(оториноларинголог – уши, нос, гърло)
При кои деца се провежда прегледа и кога?
По-често отклонения на слуха се срещат при недоносени деца родени с тегло под 1500гр. Отклонения на слуха могат да се установят от
лекуващия неонатолог или УНГ специалист още преди изписването
на детето. Изследването е безболезнено и краткотрайно (5-10мин.)
със специална апаратура за изследване слуха на новороденото.
След изписването на бебето при откриване на отклонения на слуха
от личния лекар или родителите, възможно най-рано консултация с
УНГ специалист.

Профилактичен преглед от ортопед
Ортопед – лекар, който се занимава с проблеми на костната система.
Детски ортопед – с допълнителна квалификация по заболявания на
костната система в детската възраст.
Ортопедията се занимава с възникването, профилактиката, диагностиката и лечението на вродени и придобити дефекти във формата
или функцията на опорно-двигателния апарат, или с други думи на
костите, ставите, мускулите и сухожилията, както и с рехабилитацията на пациентите.

При кои деца се провежда и кога?
При недоносени деца с тегло под 2000гр при раждането. Възможно
най рано след изписването на детето. Обичайно втори преглед след
шест месечна възраст или по преценка на консултиращия ортопед.

Профилактичен преглед от пулмолог
Пулмолог – лекар специалист по лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност – белите дробове.

При кои деца се провежда и кога?
При недоносени деца с диагноза БПД при изписването.
Бронхопулмонална дисплазия (БПД) е хронична белодробна болест.
По-висока е честотата при гестационна възраст под 30 г.с. и тегло
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под 1500 г. Най-рискови са тези с тегло под 1000 г. Консултативен
преглед с пулмолог при тези деца, възможно най-рано след изписването на детето. Проследяване и лечение на деца с БПД се извършва от екип – ОПЛ (общо практикуващ лекар), детски пулмолог,
неонатолог, детски кардиолог. Семейството също е част от екипа. То
осъществява специфично и продължително домашно лечение. През
последните години при тези деца се извършва и специфична профилактика на РСВ инфекция. За нея ще бъдете информирани от вашият
неонатолог, който ще извърши профилактиката през есенно-зимния
сезон заедно с ОПЛ. В по-голяма част от случаите настъпва постепенно подобряване на клиничните симптоми и до 2 годишна възраст
белодробната функция се нормализира. При някой по-късно може да
се развие бронхиална астма.

Профилактичен преглед от детски хирург
Хирург – лекар специалист по извършване на хирургически операции.
Детски хирург – с допълнителна квалификация по хирургични заболявания в детската възраст.

При кои деца и кога е необходим преглед от детски хирург и
кога?
При недоносените деца по-често се образуват хернии: пъпни, ингвинални.
Пъпната херния: рядко изисква оперативна намеса. Обикновено се
коригира с превръзка и последващо развитие на мускулите на предна коремна стена.
Ингвиналните хернии: често са двустранни и с доста големи размери
(колкото орех или по-големи), но рядко се стига до инкарцерация (заклещване). Наложителна е ранна консултация: още по време на престоя в болницата или вашият педиатър ще прецени кога да ви насочи
за преглед от детски хирург.
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~ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ~
С всичко казано до тук, вероятно сме предизвикали противоречиви
емоции у вас. Вероятно все още се питате какво да очаквате, какво
ще се случи? Истината е, че никой не може да гарантира как ще се
развият нещата с Вашето бебе, но ние бихме искали да ви уверим, че
колкото и трудно и безнадеждно да ви изглежда всичко в момента,
надеждата не бива да ви напуска. Тези мъници са много по-силни, отколкото ние изобщо можем да предполагаме.
Чували ли сте историята за най-малкото оцеляло недоносено бебе в
света? Името ù е Амилия Тейлър и тя е абсолютното доказателство
за това колко борбени могат да бъдат тези малки герои. Амилия е родена в 21 гестационна седмица и 6 дни - повече от две седмици по-рано
от границата за жизнеспособност, която американското законодателство е определила. Рожденото тегло на Амилия било невъобразимите за едно новородено 284 грама, а дължината едва 24 сантиметра
- не много по-голяма от обикновена химикалка. Според всички специалисти историята на Амилия е истинско чудо. Тя е прекарала повече
от 4 месеца в интензивния сектор на неонатологичното отделение.
Макар и изключение, това дете е една от най-ярките илюстрации за
това колко е напреднала медицината в днешно време. До скоро оцеляването на дете, родено с тегло под 1000 грама беше почти невъзможно.
Днес спасяването на бебета, тежащи едва 500 грама не е изключение.
Нашата цел не е да изградим у вас измамната представа, че всичко е
само розово и Вашето бебе не е изложено на никакъв риск. Ние вярваме, че обективната информация и трезва преценка на ситуацията
са изключително важни за вас като родители. Адекватната грижа
за Вашето дете започва от адекватното приемане на нещата такива каквито са. Еднакво вредно би било да залитате в крайности
между сляпата увереност, че всичко ще е безоблачно до отчаянието, че ще се случи най-лошото.
Статистиката показва, че процентът на оцелелите недоносени бебета все повече се увеличава. Опасност от различни видове увреждания съществува, но вероятността Вашето бебе да се справи и да
расте здраво е наистина висока.
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Въоръжете се с много търпение и помнете, че в първата си година
недоносените деца се развиват според коригираната си възраст. Не
ги сравнявайте с доносените деца на свои близки и приятели, а приемете, че Вашето дете ще се развива със свои темпове. Понякога
това е дори по-бавно от коригираната възраст, особено ако детето е прекарало дълъг период на адаптация в болницата. Но това е
редно да се очаква. Те имат твърде много извинителни причини за
това. Ако все пак ви се струва, че детето изобщо не се развива, не
реагира на дразнители и т.н., задължително се обърнете към специалисти. Няколко мнения никога не са излишни. Не забравяйте, че
вие сте с детето си всеки ден и вие сте най-добрият ориентир за
лекаря! Педиатърът вижда детето веднъж месечно, а вие сте с него
24 часа в денонощието. Не подценявайте майчината си интуиция.
По-добре напразна тревога, отколкото закъсняла намеса. Най-вероятно всичко ще бъде наред, но и вие ще се успокоите след консултация със специалист. Дори и да бъде установен някакъв проблем, в
по-голямата част от случаите навременната диагностика и ранната интервенция са гаранция за успешно лечение и/или осигуряване
на оптимално качество на живот на вашето дете.
Надяваме се, че сме ви били полезни и от сърце Ви желаем скорошно изписване на Вашето бебе! Нека расте здраво, щастливо и борбено дете!
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~ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО
МОГАТ ДА ВИ БЪДАТ ПОЛЕЗНИ ~
Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“
Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна. На уеб сайта им можете да намерите статии, разкази за кърмене, списък с консултанти по градове.
Национален телефон: 0896 418 488
Уеб сайт: http://www.podkrepazakarmene.com

Ла Лече Лига България
Информация и подкрепа за кърмене от майки за майки. Ла Лече Лига
е международна доброволческа организация с клонове по цял свят,
чиято мисия и цел е да помага, насърчава и подкрепя всички майки,
които искат да кърмят бебетата си.
Национален телефон: 0888 555 385
Уеб сайт: http://www.lllbg.org

Сдружение „Погледни ме“
Родителска организация, помагаща на родителите с информация от
всякакво естество, касаещ децата с увреждания.
За контакт: 0878 999 013
Уеб сайт: http://poglednime-bg.simplesite.com

Фондация „Макове за Мери“
„Макове за Мери“ е фондация за подкрепа на родители, преживели
интраутеринна или перинатална смърт на дете. Това означава, че бебето им е починало в утробата (и се е родило мъртво) или в първите
часове, дни и седмици след раждането.
За контакт: д-р Бояна Петкова, 0887 846 667
Уеб сайт: http://www.poppies-for-mary.org
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~ КОИ СМЕ НИЕ И
КАК МОЖЕТЕ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ ~

Има преживявания, при които личната болка се превръща в мисия,
а мъката и изплаканите сълзи се превръщат в двигател на значими каузи. Преждевременното раждане, се оказва именно такова
преживяване.
Фондация „Нашите недоносени деца“ стана реалност, защото нашата лична болка ни обедини в общата идея да помагаме на други
родители като нас и на техните бебета. Фондация „Нашите недоносени деца“ е първата неправителствена организация, създадена
в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства.
Ако тази книга ви е била полезна и имате желание да подкрепите нашата дейност, можете да го направите чрез дарение към следната
банкова сметка:

Фондация „Нашите недоносени деца“
Уникредит Булбанк
IBAN BG24UNCR70001520702588
BIC: UNCRBGSF

Благодарим Ви за доверието!
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ВСИЧКО ЗА НЕДОНОСЕНИТЕ БЕБЕТА
Надя Дренска, фондация „Нашите недоносени деца“
2015

Илюстрации:
Христо Кърджилов
Ева Павлова
Божана Димитрова

Медицински консултанти:

• Неонатален период и грижи след изписването: д-р Таня Праматарова, неонатолог

• Двигателно развитие: доц. д-р Иван Чавдаров, специалист по физикална и рехабилитационна медицина

• Захранване на бебето: доц. д-р Христо Мумджиев, неонатолог
Консултант по кърмене:
Христина Янева, IBCLC, Национална Асоциация „Подкрепа за кърмене“

Психолози:
Инна Минкова, психолог, фондация „Нашите недоносени деца“
Михаела Виденова, психолог, фондация „Нашите недоносени деца“

Огромни благодарности към всички доброволци на фондация „Нашите недоносени деца“, които участваха в създаването на наръчника!
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