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• Какво представлява медикамен-
тозният аборт? 

- Meдикаментозният аборт се състои 
от приема на 3 таблетки. Първата цели 
отлепване на околоплодния сак, след-
ващите водят до изхвърлянето му. Пре-
ди приема на таблетките е необходим 
преглед от специалист, който да уста-
нови срока на бременността и дали тя 
е вътрематочна. Голямото предимство 
на метода е, че протича в домашни ус-
ловия, избягва се болничния престой, 
упойката, редица изследвания. 

• Има ли риск за пациентката?
- Разбира се, всяка жена трябва да 

знае, че както всеки друг метод и този 
крие своите рискове. Те са прекале-
но обилно кръвотечение, инфекция на 
матката, продължително кървене след 
 аборта, както и непълното изхвърляне 
на плода.

• Колко време продължава медика-
ментозният аборт след изпиването на 

първото хапче? 
 - Първата таблетка се взема пред ле-

каря. Важно е да сме сигурни, че паци-
ентът го е изпил. Следващите 2 таблетки 
се пият от 36 до 48 часа след първата. 
В повечето случаи кървенето започва 
след 48 часа и продължава средно око-
ло 12 дни и повече. Пациентката трябва 
да премине контролен преглед в рамки-
те на 14 дни от приема на първата таб-
летка.

• Възможно ли е да се вземат хап-
четата от аптека и абортът да се про-
веде без знанието на медицинско 
лице?

 - Абсолютно незаконно е без написа-
на рецепта от лекар. 

• До каква възраст на пациентката 
този метод е подходящ? 

 - Няма ограничения. Избира се от 
по-млади жени защото е по-неплашещ. 
Както при обикновения аборт, и при 
медикаментозния има определен срок 
за изпълнение. Не може една жена да 
е бременна в 4-тия месец и ей така да 
реши, че не иска детето и по някакъв 
нелегален начин да си подсигури не-
обходимите хапчета. Има такива слу-
чаи. Медикаментозното прекъсване на 
бременността е възможно до 63 ден от 
първия ден на последната менструация 
или до 9-а гестационна седмица. След 
този срок аборт може да се прави само 
в операционна под анестезия. В Бълга-

рия е позволено до 12-а гестационна 
седмица. 

• Ако бременната реши, че не иска 
детето след 9-а гестационна седмица, 
закупи незаконно таблетките и ги из-
пие, какво се случва с нея и с разви-
тието на плода? 

 - Веднъж изпити таблетките, могат да 
доведат до непълноценното протичане 
на бременността и тя да бъде прекъсна-
та по медицински показания.

• Вярно ли е, че медикаментозният 
аборт има успеваемост от 97%? 

 - Да. Такива са и моите впечатления 
от практиката.

• Според Вас кой от двата метода е 
по-безопасен? Кой бихте препоръча-
ли на своя пациентка? 

 - Нищо не бих препоръчала. Въпрос 
на личен избор е. Разказвам им всичко 
и за единия, и за другия. Оставям паци-
ентката сама да реши какво иска.

• Колко пъти може да се направи, 
той без да се увреди здравето на же-
ната? 

 - Не мога да кажа. Всяка пациентка 
трябва да знае, че с броя на абортите 
нарастват рисковете.  Ако ме попитате 
кой е най-избираният от жените метод 
– определено в наши дни медикамен-
тозният.

• Забелязвате ли някакви тенден-
ции? Спонтанните аборти в наши дни 
по-чести ли са спрямо преди десети-
на години? 

 - Не. Нямам такова наблюдение. Го-
ре-долу броят на 
спонтанните аб-
орти се запазва. 
Но има друга тен-
денция. Повече са 
проблемните бре-
менности. Пред-
полагам, че при-
чината е начинът 
на живот. Към бре-
менните се изсипва 
един огромен поток 
от информация. От 
интернет и от къде 
ли не. Правят много 
неща на своя гла-
ва, без да се кон-

султират с лекар. Взимат безкраен брой 
медикаменти, витамини за бременни и 
други вещества с цел да подобрят със-
тоянието си и това на бебето. Правят 
всевъзможни комбинации. Те донякъде 
водят до усложнения в по-напреднала 
бременност. Интернет не играе добра 
роля. Това, което най-много се чете, са 
коментарите във форумите, които са на-
писани от медицински неграмотни хора. 
От там произтичат и големите грешки. 
Бременната жена в България обича да 
изпада в крайности. Много твърде се-
риозно приемат, че ядат за двама души 
и започват да поглъщат колосални ко-
личества храна. Наддават прекалено 
много на килограми, а излишното те-
гло води след себе си други проблеми. 
Четох едно американско проучване, не 
знам до колко е вярно, но експертите 
стигнали до заключение, че високият 
прием на витамини повишава риска от 
наложително цезарово сечение. Преж-
девременно се втвърдяват костите на 
главата на бебето и това не позволява 
тяхното приплъзване през родовия ка-
нал по време на нормално раждане. 

• Какво препоръчвате на бъдещите 
майки? 

 - Привърженик съм на здравословно-
то хранене. От изключително значение 
е движението. Бременните се залежават. 
Огромна част от бременните престават 
да се движат изобщо преди да родят. 

Това води до проблеми в късния етап на 
износването. Възстановяват се след раж-
дането по-бавно. Желателно е да спорту-
ват. Йогата е много подходяща за тях. 

• Кой вид раждане според Вас е за 
предпочитане – чрез цезарово сече-
ние или естественото раждане? 

 - Смятам, че след като природата е 
решила жените да раждат така, има 
защо. Затова първият избор е нормал-
ното раждане. Или естественото, както 

вие го наричате. Напоследък естествено 
и нормално раждане са термини с раз-
личен смисъл. През последните годи-
ни естественото раждане означава не 
само по естествен път, но и без лекар-
ска намеса, без включване на системи и 
без упойка. В България все още нямаме 
условия за раждане у дома. 

Интервюто взе
Мартина ЗИНОВИЕВА

Все повече жени прибягват до 
медикаментозния аборт
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през ноември 2007 г. Специализира-
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Инфарктът идва без предупрежде-
ние. Но ново изследване от Швеция по-
казва, че шансът да получите инфаркт 
в събота е най-минимален. Шведските 
учени анализирали над 150 хил. души, 
приети в болница след сърдечен удар.

Наблюдението показало, че хората 
най-често получават инфаркт в поне-
делник. В първия ден от седмицата 
рискът от сърдечен удар при нерабо-
тещите хора бил с 11% по-висок. А за 
работещите – с 20%!

Експертите анализирали и зависи-
мостта от климатичните условия. Те 
стигнали до извода, че опасността от 

инфаркт е най-голяма през декември 
месец. Съответно „безопасният“ месец 
е юли. 

Друг изненадващ извод на здрав-
ните експерти е, че най-застрашени 
от инфаркт са… работещите млади 
хора. Въпросните учени отбелязват, че 
стресът може да доведе до изменения 
в организма на човека и така да до-
принесе за получаването на сърдечен 
удар. Те са на мнение, че ако стресът 
изчезне от живота, то и опасността от 
инфаркт намалява.

Веселин ВАСИЛЕВ

Най-малко инфаркти в Най-малко инфаркти в 
събота и през юлисъбота и през юли


