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Първи грижи 
за новороденото 

д-р Стефка Дамянова – педиатър в МБАЛ ,,Св. София“
Завършва медицина във ВМИ „Ив. П. Павлов“, гр. Пловдив, през 
1987 година. Придобита специалност „Педиатрия“ – 1995 г. в МА 
– София. Професионалната си кариера започва като ординатор 
в Детско отделение в РБ „Проф. Константин Чилов“, гр. Мадан. 
След придобиване на специалност „Педиатрия“ започва работа 
в ЦСМП – гр.Пловдив, като педиатър реаниматор. В периода 
2003-2008 г. работи като педиатър в гр.София. В екипа на МБАЛ 
„Света София“ е от 2008 г. 

Здравейте, мили родители!

Чудото, Вашето малко детенце, вече е 

в ръцете Ви. Огромна любов, радост и 

възхищение са изпълнили сърцата Ви, но и 

мънично несигурност и безпокойство дали 

ще се справите с грижите за Вашето дете. 

Обичайте детето си, слушайте гласа на 

интуицията си, а аз ще се опитам накратко 

да Ви бъда в помощ.
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Храненето е безспорно най-важният мо-

мент при отглеждането на бебето и осо-

бено кърменето. 

Пози
Позициите са три. „Люлка“ – основната 

и най-често използвана от майките. Дру-

гата е тип „футболна топка“ и легнала 

позиция, както и всяка друга, която ви е 

удобна.

Важно е да се спазва правилото „корем 

срещу коремче“.

Детето да е с коремче срещу корема на 

майката. Зърното да е малко над горната 

устна на бебето така, че то леко да пов-

дигне главичка, за да може да осъществи 

акта на гълтането по-лесно, да захапе зър-

ното с част от ареолата (тъмната зона 

на гърдата около зърното), за да направи 

добър вакуум и да не разранява гърдата. 

Препоръчително е кърмене на поискване, 

защото бебето трябва да е будно и ак-

тивно, за да суче. 

в противен случай то захапва гърдата и 

заспива. Препоръчвам на майките да наме-

рят удобна за тях и бебето позиция, да 

имат опора на гърба и на носещата ръка, 

за да се избегне мускулната умора и тре-

перенето, което прави детето неспокойно.

Грижа за пъпчето – 
големият страх на 
майките
Пъпната връв няма инер-

вация, така че вие не 

причинявате болка на 

детето си. Може да се 

сравни с рязане на нокът 

– усещате, но не боли. 

Препоръчва се да се об-

работва със спирт 95% 

на всяка смяна на пам-

перса и два пъти дневно 

след това да се поставя 

асептична пудра. 

След отпадането пъп-

ният остатък се обра-

ботва по същия начин, 

докато пъпната раничка 

отделя секрет. Когато 

тя се подсуши, се използ-

ва само спирт 2-3 пъти 

на ден в продължение на 

1-2 дни.
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Къпане 
Препоръчвам ежедневна хигиенна 

баня, но поне през първия месец да 

бъде с чиста вода, без употреба 

на измивни продукти, а след това 

веднъж седмично да се използват 

душ гел, сапун или шампоан. 

Подсушаването на кожата ста-

ва с попивни движение, а не с 

триене. След баня бебето се на-

мазва с бебешко олио, преварен 

зехтин или хидратантно мляко, 

с нежни масажни движения.

Всичко се 
определя от специ-
фиката на кожата 

на детето. 
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Грижа за нослето 
обработва се 3-4 пъти днев-

но с физиологичен разтвор, 

за да се овлажни лигавицата 

и да се отмият секретите, 

които детето отделя. Поня-

кога се налага употребата 

на аспиратори за нос, но само 

в случаите, в които нослето 

прохърква, и това състояние 

не отминава след поставяне-

то на физиологичен разтвор.

Грижа за очите 
те се почистват с физиоло-

гичен разтвор, мицеларна 

или преварена вода или спе-

циални кърпички, които мо-

гат да се намерят в опти-

ките. Почистването става 

веднъж дневно, най-често 

след баня, но и при всички 

случаи, когато това се на-

лага. 

Движенията по почиства-

нето са от външен към 

вътрешен ъгъл на 

оченцето. 

трябва да се 

използва раз-

лично тампонче от памук 

за всяко оченце (могат да 

се използват и тампони за 

разгримиране, които са от 

пресован памук). Понякога 

се наблюдава секретиране, 

често само на едното око, 

което е бистра сълзичка, но 

впоследствие добива гное-

виден характер. в повечето 

случаи се дължи на т. нар. 

запушени слъзни каналчета. 

в такава ситуация потър-

сете вашия педиатър, 

за да прецени дали 

и какви капки да 

предпише.
Ушичките 

се подсушават след 

баня с тампони
 за уши 

с ограничител. 
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Мили родители, 

получавате много и различни съвети от 

различни източници, но Вие се вгледайте 

във Вашето дете, слушайте интуицията 

и сърцето си, прегръщайте и обичайте де-

тето си и ще забравите за несигурността 

и безпокойството. Ще остане радостта, 

обичта и спокойствието.

Пелените
Смяната на пелената е ред-

но да става преди хранене, 

за да е комфортно на дете-

то, а не след това, защото 

има опасност то да се събу-

ди, изнерви. При повдигането 

на крачетата е възможно да 

се притисне стомахчето и 

то да повърне особено ако е 

предразположено към регур-

гитации.

Вода
Ако  майката избере да 

дава вода на бебето, 

то това става между 

храненията, поне един 

час преди предполага-

емото време за хра-

нене, но никога преди 

самото хранене. Може 

да се използва чешмяна 

вода, претърпяла прева-

ряване около 15-20 мин., 

или готова вода за бе-

бета, която не се нала-

га да бъде обработена.




