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д-р Нели Честименова – МБАЛ „Света София“
Обучавала се е в Медицинския университет в Гьотинген, Германия. 
Дипломира се в Пловдивския медицински университет през 2015 г. От 
04.01.2016 г. продължава обучението си като специализант по акушерство 
и гинекология в МБАЛ „Света София”.

Витамините 
По вРЕМЕ НА бРЕМЕННоСттА

Бременността е процес в 

живота на една жена, в кой-

то нуждите от витамини и 

микронутриенти се повишават. 

Препоръчителното повишаване 

на тези нужди е с около 15-20%. 

Най-добрият начин за набавяне-

то им е правилният хранителен 

режим, който да спазвате през 

тези девет месеца. 

това не означава, че трябва да 

се откажете напълно от любими 

храни като шоколад или сандвич 

с пържени картофки. Хранете 

се разнообразно и включвайте 

ежедневно в менюто си всички 

хранителни групи. особено ва-

жни за организма на бременната 

жена и бебето са храни, които 

съдържат съставки като же-

лязо, фолиева киселина, калций, 

магнезий, витамини.
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НужДите На оргаНизма Са Строго иНДивиДуалНи и завиСят от 

реДица фактори. Най-чеСтите въПроСи, ПреД които Се изПра-

вя НаблюДаващият лекар, Са: 

Трябва ли бременната жена да приема 
допълнително витамини под формата на 

таблетки или не?

това е въпрос, който предизвиква спо-

рове в медицинските среди. в днешно 

време, забързаният начин на живот и 

натовареното ежедневие не винаги 

оставят достатъчно време за здраво-

словно хранене на съвременна жена. тя 

не получава достатъчно витамини и ми-

кроелементи.

Разбира се, прекомерната употреба на 

витамини може да окаже неблагоприятно 

влияние върху майката и развиващото се 

в утробата бебе. Потребността на вся-

ка жена е различна – има видове бремен-

ност, при които нуждите от витамини са 

завишени, затова е важно приемът на до-

бавки да бъде съгласуван с вашия лекар. 

 сезонът, 

през който про-

тича бремен-

ността, 

индивидуални-

те хранителни 

навици на бре-

менната,

едноплодна 

или много-

плодна бре-

менност, 

има ли съпътстващо заболяване на 

майката, което да налага по-високи 

нужди от даден витамин.
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• плодове,

• зеленчуци,

• пълнозърнест хляб и 

макаронени изделия,

• млечни продукти,

• боб,

• крехки червени 

меса,

• домашни птици,

• риба. 

Витамините, приети 
чрез храната, се 

усвояват много по-
лесно от организма и 
при тях е много по-

трудно да се достигне 
до хипервитаминоза.

можете Да Получите Най-мНого витамиНи 

чрез зДравоСловНа Диета, която включва: 
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Фолиева Киселина

Фолиевата киселина е от групата на в ви-

тамините (B9) и е изключително важна за 

развитието на бебето през първите месеци 

на бременността. тя се приема освен с хра-

ната и под формата на таблетки с 0.4 мг.

Нейната основна роля е в развитието на 

нервната система на бебето. 

Много е важно тя да е налице в достатъч-

но количество през първите четири седми-

ци на бременността, когато се структури-

ра невралната тръба. Ако има дефицит на 

фолиева киселина, могат да възникнат раз-

лични аномалии и в развитието на мозъка. 

Дозите, които са препоръчителни за бре-

менната жена, са от 0.4 до 0.8 мг днев-

но. включвайте храни, които съдържат 

фолиева киселина във вашето всекидневно 

меню. това са зелени листни зеленчуци, са-

лати, марули, спанак, нахут, ядки, портока-

лов сок, сушен грах и боб. Фолиева киселина 

се добавя и към някои видове зърнени закус-

ки, хляб, сокове и напитки. Може да прове-

рявате хранителната информация на опа-

ковките, за да проверите съдържанието й.  
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A 1

A 1 A 1
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Първи триместър
Най-необходимите 

витамини през 
този период са 

фолиева киселина, 
мастноразтворими 

витамини Е и А.
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виТаМин е 

Най-добре е приемът на витамин Е да 

става с храната. витамин Е има в рас-

тителните мазнини – слънчогледовото 

и царевичното олио, зелените салати, 

доматите, магданоза, спанака, граха, 

шипките. Също така известно количе-

ство витамин Е има в месото, яйцата 

и млякото. При бременност препоръчи-

телната му доза е 15 мг. 

По време на ранната бременност 

участва в оформянето на плацента-

та и предпазва от спонтанен аборт.

виТаМин а

взема се през първите два и през по-

следните два месеца от бременност-

та, а през втория триместър няма 

нужда да се взема. и тук е необходимо 

точно спазване на дозите, определе-

ни индивидуално и съответстващи на 

етапа на бременността. Най-новите 

изследвания показват, че излишъкът 

на ретинол (една от формите на вита-

мин А) повишава риска от възникване 

в плода на дефекти в развитието на 

нервната система, бъбреците, сърце-

то, половите органи и крайниците. 

тази форма на витамина се съдържа 

в продуктите с животински произход 

(особено – в печеното) и някои хлебни 

изделия, а също и в мултивитаминните 

комплекси с по-стари формули. Рискът 

се повишава, ако бременната жена 

ежедневно получава с храната повече 

от 10 хиляди МЕ (единици за дозиров-

ка). в качеството си на източник на 

безвредните форми на витамин А лека-

рите препоръчват зеленчуците и пло-

довете, които имат жълт до оранжев 

цвят (моркови, сладки картофи, тиква, 

броколи и др.) 

в тях се съдържа провитамин а (бе-

та-каротин), необходим на плода и не 

причиняващ неговото увреждане.
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Йод

йодът се препоръчва дори още в първия триместър, но той има спе-

циално значение през втория триместър. Единствено противопоказа-

ние за приема на съдържащи йод препарати могат да са някои заболя-

вания на щитовидната жлеза. Дневната доза на йода е 250 мг. 

йодът участва в изграждането на хормони от щитовидната жле-

за, които от своя страна имат значение за умственото развитие 

на плода.

Най-лесно йод се набавя от морските дарове или от морска и от йоди-

рана сол. Но не бива да забравяме, че той се разрушава от темпера-

турни въздействия, следователно термичната обработка разрушава 

част от този компонент в морската храна.

Втори триместър
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предварителна регистрация
на тел. 0896 64 33 34 и в нашия сайт

PARK CENTER SOFIA, 
бУЛ. АРСЕНАЛСКи 2

2.11.2017 четвъртък Кърмене

9.11.2017 четвъртък бебето у дома

16.11.2017 четвъртък Раждане

23.11.2017 четвъртък Първи грижи

25.11.2017 събота Практическа лекция

30.11.2017 четвъртък Кърмене

7.12.2017 четвъртък бебето у дома

14.12.2017 четвъртък Раждане

16.12.2017 събота бебето у дома

21.12.2017 четвъртък Първи грижи

28.12.2017 четвъртък Кърмене

10:30 ч.

КалциЙ

Млякото е основен източник на калций, 

минерал, който познаваме като крайно 

необходим за костите и зъбите.

ако бременната жена не приема доста-

тъчно калций, бебето „изсмуква“ необ-

ходимото количество от костите на 

майка си. 

Млякото и млечните храни са най-добър 

източник на високо усвоим калций. Лакто-

зата и казеинфосфопептидите в млякото 

стимулират неговата усвояемост. Ня-

кои други храни – ядки, листни зеленчуци, 

също са източник на калций, но с ниска 

усвояемост. Храни, които са богати на 

оксалати, фитати и мазнини, потискат 

резорбцията, като дневната доза за бре-

менни е 1000 мг. тъй като калцият от 

храната не се усвоява пълноценно, все 

пак е препоръчително да се вземат ви-

тамини с добавка от калций. Работеща 

е комбинацията на калций с витамин D, 

цинк, манган, бор, мед и магнезий.
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виТаМин C 

витамин С е необходим за растежа и 

възстановяването на тъканите във 

всички части на тялото. 

витамин С е един от многото антиок-

сиданти (антиоксидантите са хранител-

ни вещества, които блокират някои от 

вредните щети, причинени от свободни-

те радикали). Храни, богати на витамин 

С: плодовете и зеленчуците, по-специал-

но: лимони, портокали, грейпфрути, дома-

ти, боровинки, ягоди; също магданозът, 

зелето и червените чушки.

Трети триместър
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предварителна 
регистрация на 

тел. 0896 64 33 34 
и в нашия сайт

Стара Загора
бул. „Патриарх Евтимий” 50, магазин „Айко”
8.11.2017 сряда Първи грижи
22.11.2017 сряда Кърмене
6.12.2017 сряда бебето у дома
20.12.2017 сряда Раждане

10:15 ч.

виТаМин D

той е изключително важен за разви-

тието на костите. 

През третия триместър го препо-

ръчват като средство за профилак-

тика срещу рахит на бебето. 

в храната този витамин е в доста 

ниски дози. в същото време вита-

мин D без проблеми се синтезира в 

самия организъм, стига да има слън-

це. Затова попълването на запасите 

от този витамин през лятото не е 

трудно – трябва просто да се пре-

карва достатъчно време на въздух, 

стига да не е в най-горещите ча-

сове.

Приемът на витамини за бременни 

не е задължителен при добро общо 

здраве и разнообразно хранене, но 

ако все пак има препоръка за тях от 

лекар, е добре да се направи точен 

избор. Пазарът на тези продукти е 

доста наситен – предлагат се мул-

тивитамини на различни производи-

тели, утвърдени и нови. освен му-

лтивитамините с общо приложение 

има и специални витамини за бре-

менни, някои от които са комбинация 

и с минерални добавки.


