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Д-р Илияна Мазнейкова 
следва медицина в 

Германия, Тюбинген, 
от 2000 до 2003 
г. Дипломира се 
в Медицински 

университет, гр. 
София през ноември 
2007 г. Специализира 

акушерство и 
гинекология от 2009 г. 

От 2007 година е лекар-
ординатор в отделение 

по акушерство и 
гинекология към МБАЛ 
„Света София“. През 
декември 2015 година 

придобива специалност 
по акушерство и 

гинекология след успешно 
издържан изпит. През 

2017 г. првминава 
обучение по оперативни 
и офис хистероскопии в 

Неапол, Италия.

ВЪПРОСИ ЗА 
РАЖДАНЕТО
Интервю с д-р Илияна Мазнейкова, 
акушер-гинеколог МБАЛ „Света София“

НЕКА ЗАПОЧНЕМ РАЗГОВОРА С ЖЕНСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ. 
ТЪЙ КАТО ЗА ДОБРИЯ ИЗХОД НА РАЖДАНЕТО ГОЛЯМО 
ЗНАЧЕНИЕ ИМА ДАЛИ ЖЕНАТА Е СЛЕДИЛА КАКТО ТРЯБ-
ВА БРЕМЕННОСТТА СИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ЖЕНСКАТА КОН-
СУЛТАЦИЯ, КОЯТО НЗОК ПОКРИВА НЕ Е ДОСТАТЪЧНА. 
БИХТЕ ЛИ ОЧЕРТАЛИ С НЯКОЛКО ИЗРЕЧЕНИЯ КАКВИ И 
КОЛКО СА ПРЕГЛЕДИТЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА, КОИТО ЕДНА 
БЪДЕЩА МАЙКА Е РЕДНО ДА ИМА, ЗА ДА Е СПОКОЙНА, 
ЧЕ Е НАПРАВИЛА НЕОБХОДИМОТО!
Стандартните изследвания в рамките Женската консул-

тация включват:
 Три гинекологични прегледа;
 Трикратно изследване на кръв и урина;
 В началото при първия преглед изследване на: кръвна гру-

па, хепатит В, СПИН, сифилис;
 Двукратно изследване на влагалищен секрет (на първия 

гинекологиен преглед и в 35-37 гестационна седмица);
 Еднократно изследване на цитонамазка;
 Две ехографии (при жени над 35 години – 3 ехографии);
 Ежемесечно проследяване на кръвно налягане, обиколка 

на корем, височината на „дъното” на матката, теглото на 

бременната;
 Скриниг за диабет след 26-а гестационна седмица;

Освен тях има редица препоръчителни изследвания като:
 Ранен биохимичен скрининг – извършва се в 11/13-а седми-

ца от бременността. Дава информация за риска от редица 

вродени аномалии на плода като болестта на Даун;
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 Късен биохимичен скрининг – извършва 

се във втория триместър. Дава информа-

ция за риска от вродени аномалии като 

дефект на невралната тръба и др.;
 Ранна фетална морфология – ехографско 

изследване, което се извършва 11-13-а ге-

стационна седмица. Позволява огледа на 

определени структури от ембриона;
 Фетална морфология в 19- 22-а ге-

стационна седмица, при която се прави 

щателен оглед на всички органи и сис-

теми на плода; определя се рискът от 

прееклампсия и се измерва дължината на 

маточната шийка;
 Късна фетална морфология в 32-36-а ге-

стационна седмица.

В третия триместър (след 30-а геста-

ционна седмица) се прави така наречени-

ят Non Stress Test (NST) – това е изследва-

не на детската сърдечна честота за 20 

минути чрез специален апарат, наречен 

детски фетален монитор. Посредством 

това изследване получаваме информация 

за състоянието на плода в момента на 

изследването. До 36-а гестационна сед-

мица изследването се прави веднъж на 

две седмици, след което се прави веднъж 

седмично до раждането. При необходи-

мост може да се прави по-често, което 

се преценява от лекаря, проследяващ бре-

менността.

КАКВО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ПРОПУСКА ОТ 
ИЗБРОЕНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ? 
Моите наблюдения са, че пропуските са 

минимални или липсват, благодарение на 

голямата информираност, която бремен-

ните получават от списания, медии, ин-

тернет пространството, специализира-

ните курсове и т.н.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ПЪРВА 
ПРОГНОЗА ЗА ИЗХОДА НА РАЖДАНЕТО 
– ДАЛИ ЩЕ Е НОРМАЛНО, ИЛИ ОПЕРА-
ТИВНО?
Прогнозата за изхода на раждането 

може да се направи в изключително ред-

ки случаи, когато са налице сериозни 

медицински индикации още от самото 

начало на бременността. Такива приме-

ри са бременност с три плода или две 

и повече предишни раждания с цезарово 

сечение, плацента превия, сърдечносъдо-

ви заболявания на бременната, очни за-

болявания и т.н. В тези случаи е наложи-

телно оперативно родоразрешение. Но 

в преобладаващата част от случаите 

решението, какво да бъде раждането, се 

взима едва към края на бременността 

(около 36-38 г.с.), а според някои специа-

листи – дори в хода на раждането. Така 

например много от цезаровите сечения 

се правят в хода на раждането, поради 

несъвместимост между таза на бремен-

ната и главичката. 
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НАШИТЕ ЧИТАТЕЛКИ ЧЕСТО СА ПРЕД 
ДИЛЕМАТА ДАЛИ ДА ИЗБЕРАТ ЕСТЕСТ-
ВЕНО ИЛИ ОПЕРАТИВНО РАЖДАНЕ. РАЗ-
БИРА СЕ, ЗНАЕМ, ЧЕ ВСЕКИ СЛУЧАЙ Е 
ИНДИВИДУАЛЕН И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГЕ-
НЕРАЛИЗИРА, НО НЕКА ДАДЕМ НЯКОИ 
ОБЩИ ДАННИ. КАКВИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ 
УСЛОЖНЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА НАС-
ТЪПЯТ ОТ ОПЕРАТИВНО РАЖДАНЕ? А 
ОТ НОРМАЛНО?
При нормалното раждане усложнения мо-

гат да възникнат в хода на раждането 

– липса на прогрес, интрапартална асфи-

ксия, пелвеофетална диспропорция, церви-

кална дистокия и т.н., и след раждането 

на плода – разкъсване на родовите пъти-

ща, разкъсване на матката, инверзия на 

матката, обилни кръвоизливи, послеродо-

ви инфекции. 

При цезаровото сечение на първо място 

са непосредствените рискове, свърза-

ни със самата операция и анестезията. 

Това е по-голямата кръвозагуба, въз-

можността за поглъщане на стомашно 

съдържимо (при обща анестезия), увреж-

дания на съседни на матката органи, за-

труднена дихателна адаптация на ново-

роденото при планово секцио. На второ 

място, това са рисковете, свързани със 

следоперативния период – инфекции на 

матката, по-голям риск от тромбози, 

емболии, инфекции на самата оператив-

на рана. На трето място са рисковете 

в дългосрочен план при последваща бре-

менност като плацента акрета, инкре-

та и перкрета, бременност в областта 

на цикатрикса, спонтанно разкъсване на 

матката. 



Предварителна регистрация на тел. 0896 64 33 34 и в нашия сайт

10:30 ч.

БИТУВА МНЕНИЕТО, ЧЕ ЦЕЗАРОВИТЕ 
СЕЧЕНИЯ ЧЕСТО СЕ ИЗВЪРШАТ НЕ ПО 
ПОКАЗАНИЯ, А ПО ЖЕЛАНИЕ. КАКВО 
МИСЛИТЕ ЗА ТАКИВА ОПЕРАЦИИ?
Не би трябвало начинът на раждане да 

се определя единствено от желанието на 

бременната. Те могат да изразяват свои-

те предпочитания пред лекаря, но не би 

следвало сами да решават как да раждат.

ОТ ДРУГА СТРАНА СЕ УВЕЛИЧАВА И 
БРОЯТ НА ЖЕНИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА 
РАЖДАТ БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО МЕ-
ДИЦИНСКИ НАМЕСИ – ИЛИ В НАЙ-ОБ-
ЩИЯ СЛУЧАЙ, БЕЗ УПОЙКА И БЕЗ ВЛИ-
ВАНЕ НА ОКСИТОЦИН. 
Говорим за естественото активно ражда-

не, това, при което жената да има актив-

на роля, т.е. да избира как иска да роди, 

атмосферата, присъстващите лица и да 

участва при вземането на решения дали 

ще се прилагат медикаменти и други про-

цедури. Всичките медицински интервен-

ции, които се извършват на нея или ней-

ното бебе, й се разясняват подробно и се 

правят само с нейното съгласие.

Основните недостатъци са удължаване на 

продължителността на раждането, удъл-

жаване на усещането за болка, което води 

до липса на сътрудничество от страна на 

бременната в периода на изгонването на 

плода, забавено отделяне на плацентата, 

водещо до масивни кръвозагуби, неправил-

ни разкъсвания на родовия канал.

ТЕНДЕНЦИЯТА НАПОСЛЕДЪК Е РОДИЛ-
КИТЕ ДА СА НА ПО-ГОЛЯМА ВЪЗРАСТ. 
ТОВА ЛИ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА 
СКОКА В ОПЕРАТИВНИТЕ РОДОРАЗРЕ-
ШЕНИЯ, КОЙТО СТРАНАТА НИ ТВЪРДО 
БЕЛЕЖИ? КАКВИ ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛ-
СТВА СЕ ОБУСЛАВЯТ ОТ ВЪЗРАСТТА НА 
БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ?
Бременноста след 35-годишна възраст е 

свързана с повишен риск от: 

20.09.2018 четвъртък Бебето у дома
27.09.2018 четвъртък Раждане
29.09.2018 събота Практическа лекция
04.10.2018 четвъртък Първи грижи
11.10.2018 четвъртък Лактация
18.10.2018 четвъртък Бебето у дома
25.10.2018 четвъртък Раждане
27.10.2018 събота Практическа лекция
01.11.2018 четвъртък Първи грижи
08.11.2018 четвъртък Кърмене
15.11.2018 четвъртък Бебето у дома
22.11.2018 четвъртък Раждане
24.11.2018 събота Практическа лекция
29.11.2018 четвъртък Първи грижи

30.09.2018 неделя Детските страхове
14.10.2018 неделя Развитието на детето
29.10.2018 понеделник Спешна помощ
12.11.2018 понеделник Бебето през зимата
25.11.2018 неделя Децата на новото време 

08.10.2018 понеделник Първите 40 дни след появата 
на бебето

22.10.2018 понеделник Естествено и оперативно раж-
дане - съвети и препоръки

05.11.2018 понеделник Хранене на бебето - кърмене и 
захранване

26.11.2018 понеделник Първите 40 дни след появата 
на бебето

25.11.2018 неделя Децата на новото време 

PARK Center Sofia | от 10:30 часа

Поликлиника България | от 10:30 часа

МБАЛ Вита – база 2 | от 10:30 часа
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 Медицински заболявания, засягащи май-

ката и плода;
 Генетични аномалии и дефекти;
 Загуба на бременността;
 Усложнения при раждането.

С напредването на възрастта овулацията 

на жената вече не е всеки месец, а е дос-

та по-рядко. Броят на яйцеклетките зна-

чително намалява, особено след навърш-

ването на 45 години. 

Жените в напредала възраст имат нужда 

от раждане с цезарово сечение, поради раз-

лични причини. В голяма част от случаите 

това са по-големите рискове от усложне-

ния като цяло. Също така се смята, че с 

напредването на възрастта в тъканите на-

стъпват промени, които ги правят по-труд-

но податливи по време на раждане.

КАТО ГОВОРИМ ЗА ПО-КЪСНАТА ВЪЗРАСТ, 
НЕ МОЖЕ ДА НЕ СПОМЕНЕМ И НАРАСНА-
ЛАТА БРОЙКА НА БРЕМЕННОСТИ, СЛУЧИ-
ЛИ СЕ, ЧРЕЗ АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ. 
ТЕ ИЗИСКВАТ ЛИ ПО-СПЕЦИАЛНО ВНИМА-
НИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСЛЕДЯВАНЕТО 
И РАЖДАНЕТО? КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
КОНСУЛТАЦИИ ИЗИСКВАТ? ВЯРНО ЛИ Е, 
ЧЕ ТАКИВА БРЕМЕННОСТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛ-
НО ЗАВЪРШВАТ СЪС СЕКЦИО?
Подходът при проследяването на тези па-

циентки е индивидуален. В много случаи па-

циентки, забременели инвитро раждат по 

естествен път, при наличие на благопри-

ятни условия за това. От друга страна, в 

голяма част от тези случаи става въпрос 

за жени, които имат и други проблеми, при-

дружаващи заболявания и показания за Цеза-

рово сечение. Много често бременността 

е двуплодна, с неправилно разположение на 

близнаците или с други усложнения. Освен 

това някои от тези жени имат дългогоди-

шен стерилитет или пък са в по-напреднала 

възраст. Така че в подобни случаи решение-

то за раждане със секцио се взима въз ос-

нова на комплексни показания.

 

ПОЛУЧАВАМЕ ВЪПРОСИ ДАЛИ ПО ВРЕ-
МЕ НА БРЕМЕННОСТТА МАЙКАТА МОЖЕ 
ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА СЕ ПОДГОТВИ, 
ТАКА ЧЕ РАЖДАНЕТО ДА БЪДЕ ПО-ЛЕ-
КО. КАКЪВ СЪВЕТ БИХТЕ ДАЛИ В ТАЗИ 
ПОСОКА?
На първо място е психическият комфорт, 

увереността в собствените сили, липса-

та на страхове и притеснения. Не по-малко 

важна е и физическата подготовка, включ-

ваща упражнения, които укрепват тялото 

– плуване, аква аеробика, йога за бременни, 

упражнения без тежести, разходки. Рацио-

нално хранене, без залитане в крайности. 

Посещенията на курсове за бъдещи родите-

ли, изборът на подходяща литература са от 

огромна полза за подготовката за раждане.

ВСЕ ПО-ЧЕСТО СЕ ЗАГОВОРИ ЗА ОТ-
ЛОЖЕНОТО КЛАМПИРАНЕ НА ПЪПНАТА 
ВРЪВ. КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ТОВА? ИМА 
ЛИ РЕЗОН В ПОДОБНО ИЗЧАКВАНЕ И ТО-
ЛЕРИРАТЕ ЛИ ТАКИВА МОЛБИ?
Плацентата е изключително важен орган 

за бебето преди и в първите минути след 

раждането. Научни изследвания през послед-

ните 10 години доказаха, че забавянето на 

прекъсването на пъпната връв, или т. нар. 

отложено клампиране има огромно значение 

за първите години от живота на детето. 

По време на раждането и в първите секунди 

след това почти една трета от целия обем 

кръв на новороденото се намира все още в 

плацентата. Половината от тази кръв пре-
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минава през пъпната връв от плацентата 

към новороденото през първата минута 

след раждането и са необходими още около 

две минути и половина, за да е завършено 

„преливането”. Концентрацията на имуно-

глобулини и стволови клетки в кръвта на 

плода е по-висока, отколкото през всяко 

друго време от живота на човека, и е от 

огромно значение богатата на стволови 

клетки кръв да бъде пренесена от плацен-

тата до новороденото. Стволовите клет-

ки играят съществена роля в развитието 

на имунната, дихателната, сърдечносъдо-

вата и централната нервна система на 

всяко дете. Особено важно е забавянето на 

прекъсването на пъпната връв (поне за 2-3 

минути) при преждевременни раждания или 

при новородени с асфиксия.

КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА 
ПРИДРУЖИТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДА-
НЕТО – НАПРИМЕР БАЩАТА ИЛИ ДУЛА?
Много дискутирана тема, по която може-

те да чуете най-различни мнения. Според 

мен това е преди всичко въпрос на личен 

избор. Няма универсална рецепта. Бъдещи-

те родители би трябвало да подходят към 

този въпрос така, както диктува вътреш-

ното им чувство, защото това раждане 

касае единствено тях и тяхното бебе. 

Аз лично приветствам присъствието 

и на двамата, поради по-голямата 

увереност, спокойствие и кураж, 

които изпитва раждащата.

ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ АСО-
ЦИАЦИИ НА ЖЕНИТЕ ЗА 
РАЖДАНЕТО Е БОЛКА. 
КАКВО БИХТЕ КАЗАЛИ ЗА 
РОДИЛНАТА БОЛКА? ВСЕ 
ПАК ТЯ Е ПО-РАЗЛИЧНА.
Различното усещане за 

болка и способността да 

се преобразуват болките 

зависят от различни усло-

вия. Важно е физическото и психическото 

състояние на човека, като то е различно 

при всяка отделна жена. Има естествени 

методи за обезболяване по време на раж-

дането като масажи, дишане, упражнения 

върху топка, топъл душ, както и добре по-

знатите видове обезболяване – епидурална 

упойка, спазмолитици, пудендален блок, ня-

кои видове опиоиди. Така че всяка ражда-

ща има право на избор кой е най-добрият и 

безопасен метод за нея.

КАЖЕТЕ НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ВЪЗСТАНО-
ВЯВАНЕТО, КОЕТО СЪЩО НЕ Е БЕЗ ЗНА-
ЧЕНИЕ ЗА РАЖДАЩИТЕ ЖЕНИ. КАКВО 
МОГАТ ДА ПРАВЯТ ЕСТЕСТВЕНО И СЪОТ-
ВЕТНО ОПЕРАТИВНО РОДИЛИТЕ МАЙКИ, 
ЗА ДА ВЛЯЗАТ ВЪВ ФОРМА ПО-БЪРЗО И 
ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА БЕБЕТАТА СИ?
Ще отговоря под формата на апел:

Мили майки, независимо колко отпуснато 

и наедряло чувствате тялото си, добре е 

преди да се захванете с отслабване и уп-

ражнения за стягане, да имате предвид, че 

през първите 40 дни след раждането не е 

добре да се подлагате на сериозно нато-

варване. Това е периодът, в който тялото 

Ви се възстановява след преживения 

стрес по време на раждането, ор-

ганите и тъканите се прибират, 

лохиите изтичат и най-добро-

то, което можете да направи-

те за себе си (а и за бебето, 

защото сега вече мислите за 

двама), е да се отдадете на 

почивка, достатъчно време с 

бебето, за да свикнете един 

с друг и с новата си роля на 

майка, да се храните пълно-

ценно, да спите достатъч-

но и да поддържате умере-

на физическа активност, 

чрез леки физически нато-

варвания, като разходка 

например.


