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Д-р Десислава Въргулева
Дипломира се като 
лекар в Медицински 
Университет-София 
през 2015 година с 
отличен успех. От 
04.01.2016 година 

продължава обучението 
си като специализант 

по акушерство и 
гинекология в МБАЛ 

“Света София”.

ГъбиЧНА 
иНФЕКЦия
По вРЕМЕ НА бРЕМЕННоСт

Г
ъбичните ин-

фекции, позна-

ти също като 

кандидози (по име-

то на най-обичайния 

причинител на ин-

фекцията – Candida 

albicans), са сред 

най-често среща-

ните проблеми при 

жените в репроду-

ктивна възраст. За 

съжаление именно 

бременността е 

един от периоди-

те, особено пред-

разполагащи към 

проявата им. това 

се дължи на редица 

промени, настъпва-

щи в женския орга-

низъм, и най-вече на 

различните хормо-

нални нива. 

Maria Grudeva
Sticky Note
Unmarked set by Maria Grudeva
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КАК ДА РАЗПоЗНАЕМ 
КАНДиДоЗАтА?
Характерни за кандидозата са следни-

те симптоми:

 засилено вагинално течение с консис-

тенция, подобна на пресечено мляко;

 зачервяване и оток в областта на 

външните полови органи;

 сърбеж и дискомфорт в гениталната 

област;

 парещо усещане по време на уринира-

не или при полов контакт;

тъй като повечето жени са имали поне 

веднъж в живота си гъбична инфекция 

и са наясно с проявите й, те често ре-
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шават да прибегнат до самолечение 

и по време на бременност. това обаче 

може да бъде не само погрешно, но и 

опасно. Дори да разпознаете някои от 

симптомите у себе си, задължително 

обсъдете състоянието си с наблюдава-

щия ви гинеколог. от една страна, не 

всички противогъбични медикаменти 

са разрешени за употреба по време на 

бременност. от друга – съществуват 

и други инфекции с подобни прояви, а 

правилното лечение, разбира се, започ-

ва с точната диагноза. Поставянето 

й е от особена важност по време на 

бременност, когато пропускането на 

по-сериозен проблем може да доведе до 

неблагоприятни последствия. 
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КАК ДА 
СЕ ПРЕДПАЗиМ?
има някои мерки, които всяка бременна може да предприеме с цел 

поддържане на добро вагинално здраве и превенция на инфекции: 

 носете свободно памучно бельо;

 използвайте специален интимен сапун без оцветители и аро-

матизанти;

 вземайте душ непосредствено след излизане от басейни, вани 

и други водни съоръжения;

 консумирайте кисело мляко – то съдържа лактобацили, кои-

то играят основна роля в поддържането на нормална влагалищна 

среда;
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КАКво 
ДА иЗбяГвАМЕ?
особено по време на бременност е от значение да спазвате 

следните правила:

 не правете вагинални промивки, „дамски душове“;

 не използвайте превръзки с ароматизанти;

 не употребявайте оцветена и ароматизирана тоалетна 

хартия;

И най-важното: при всеки тревожен симптом не се колебайте 

да се консултирате с лекар. вашето тяло е най-добрият ин-

дикатор за възможни проблеми. Доверявайте се на сигналите, 

които то ви дава!
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Veroval Профилактика 
срещу вагинални инфекции

бърз тест за определяне на вагинално рН.

Стойности на вагиналното рН над 4,5 са 

знак за нарушаване на микробния баланс 

на влагалището, което от своя страна е 

предпоставка за развитие на гъбични и 

бактериални инфекции.

Повече информация на: www.veroval.bg

Добре е да знаете, че 

при развитие на бак-

териална или гъбична 

инфекция един от пър-

вите показатели, който 

променя стойността си 

е вагиналното рН. Здра-

вата вагинална флора 

се характеризира с леко 

кисело pH, чиято стой-

ност трябва да е между 

3,8 и 4,5. За щастие тези 

стойности могат да бъ-

дат изследвани с помо-

щта на бърз тест изцяло 

в домашни условия. Резул-

татите обаче задължи-

телно трябва да бъдат 

обсъдени с наблюдаващия 

ви гинеколог.




