
ПОЛИ ПАНТЕВА 

Лято, горещини, басейн, 
пясък, море. Играта на 
асоциации в този сезон е 
изключително приятна, 
ако не стигаме до частта с 
мокрия бански и интимни-
те инфекции. В този пери-
од голяма част от дамите 
се притесняват дали няма 
да провалят почивката си 
именно поради тази при-
чина. Оказва се обаче, че 
до голяма степен робуваме 
на митове, които отдавна 
са се доказали като таки-
ва. Всъщност според спе-
циалистите не лятото носи 
интимните проблеми. „Ако 
жената поддържа добра 
хигиена, сезонът сам по 
себе си, не е причинител 
на инфекции, течение или 
друг дискомфорт“, обясня-
ва д-р Таня Босева аку-
шер-гинеколог в МБАЛ 
„Света София“. По думите 
й pH във водата е различ-
на от тази на влагалището. 
Във влагалището тя е 3.5 
- 4 , а във водата (басейн, 
море, река и т.н ) е по-висо-
ка. Променяйки това pH 
правим средата благопри-
ятна за развитие на пато-
генни микроорганизми. 
Самите лактобацили съз-
дават киселинно pH и 
когато се получи дисба-
ланс те загиват, което съз-
дава подходящи условия 
за развитие на гъбички 
например. Но самият 
басейн не ни заразява с 
гъбички. Това е мит“, кате-
горична е лекарката. 

Последствия 

Друг мит е мокрият бан-
ски, казва д-р Босева и 
допълва „Проблемът не е 
в него, а в материята, от 
която е направен, или пък 
от факта, че сме стояли 
дълго в студената вода. 
Това вече може да доведе 
до някакви последствия“. 
Що се отнася до морето, 
гинекологът обяснява, че 
замърсяванията във вода-
та също влияят на ваги-
налната среда. „За разли-
ка от басейните, в които 
хлорта унищожава всички 
микроби, но измива нор-
малната флора, в морето 
микробите са много и имат 
потенциал да предизвикат 
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инфекция. По-често обаче 
влияят на стомашно-чрев-
ния тракт. Не случайно 
личните лекари съветват 
да се приема пробиотик по 
време на лятната почивка, 
да внимаваме да не гълта-
ме вода и т.н.“, допълва д-р 
Босева. 

Хигиена 

Когато месечният цикъл 
съвпадне с плануваната 
лятна почивка, някои 
жени прибягват до намеса 
, като приемат медикамен-
ти за спиране, забавяне 
или предизвикване на по-
ранна менструация. „Това 
не е добре, но ние разбира-
ме, че понякога се налага. 
Важно е обаче да не се 
прави без консултация с 
лекар, за да се установи 
коя е фазата на цикъла и 
кой метод е най-добре да се 
използва“, казва д-р 
Босева. Що се отнася до 
хигиената гинекологът 
казва, че използването на 
интимен душ гел е препо-
ръчително, но не и задъл-
жително. „Ако го правите, 
то е важно козметичния 
продукт да е закупен от 
аптека, но иначе достатъч-
но е да се измивате дори и 
само с чиста, топла вода 
два пъти на ден“, споделя 
лекарката. 
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Познатото на всички жени с термина бяло 
течение, не винаги е признак за проблем, 
казват специалистите. „Влагалището е 

покрито с лигавица, както е при устната или 
носната кухина. Навсякъде където има лигави-
ца, средата е влажна, т.е във влагалището по 
всяко едно време трябва да има някакъв 
секрет. При едни жени той е повече, при други 
по-малко”, обяснява гинекологът от „Света 
София”. По думите на д-р Босева когато тече-
нието е безцветно до белезникаво и няма 
неприятна миризма, се счита за нормално. 
„Ако жената се притеснява е добре да посети 
гинеколог. Той ще назначи микробиология и 
когато самото изследване е чисто, тя ще знае, 
че това е нейния нормален секрет”, обяснява 
лекарката. Тя е категорична, че специалист 
трябва да се търси, ако течението има цвят 
или неприятен мирис, ако се появи усещане за 
дискомфорт, парене, сърбеж или жената е 
имала полов контакт, който се смята за рис-
ков.

Течението 
не винаги 
е признак 
за проблем

Дамският душ 
остава в миналото
Едно от най-важните правила при интимната хигиена на дамите е изми-

ването да се прави само външно, категорична е д-р Таня Босева. „Дамски 
интимни душове трябва да се използват само, ако са предписани от 

гинеколог и то точно при определени показания. Те не се използват за лична 
хигиена, а когато вече е възникнал проблем и гинекологът е преценил, че 
точно този проблем може да се повлияе от този метод. Индикациите за това 
са много малко и дамският душ постепенно остава в миналото”, казва гине-
кологът. 
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