
Акушерска пареза – какво трябва да знам за първите няколко дни от
раждането на детето

Написаното тук има за цел да подпомогне родителите с деца с акушерска пареза в
първите няколко дни до започване на рехабилитация и физиотерапия със специалисти, защото
всеки един ден след раждането на детето е важен за възстановяване на пострадалата ръка.
Колкото по-рано се започне с упражненията на ръката, толкова повече се увеличават
шансовете за пълното й възстановяване.

Бих искала да дам и малко информация и яснота върху това какво представлява
акушерската пареза на по-разбираем и достъпен език, изчистен от тежката медицинска
терминология.

Ще споделя и моя опит за работата си вкъщи по възстановяване на пострадалата ръка.
Ще се радвам, ако това което правя, ви даде някаква насока, ориентир как да се справяте с
проблема.

Подчертавам, че всяко нараняване на ръката е уникално и в резултат на това
лечението е също уникално. Всеки един родител трябва сам да открие своята схема на
упражнения вкъщи.

Предпоставки за акушерска пареза (АП)
Родово-травматичното увреждане на раменният сплит или т.н. “акушерска пареза”, като

правило се явява при патологично протекло раждане, вследствие на голям плод, тесни родови
пътища, при тазово или краково предлежание на плода, при изпадане на ръката напред или
замятане на главата. Втората бременност и бързото раждане също допринасят за акушерската
пареза. Най-често рисков фактор за получаването на акушерска травма е несъответствието
между размера на таза на майката и размера на бебето и рамената. Нараняване на раменния
сплит може да се случи, макар и много рядко, по време на Секцио.

Честотата на акушерска травма  в Европейския съюз се проявява със сравнително
постоянен брой - около 3 на 1000 раждания.

Какво представлява раменния сплит
От гръбначния мозък, в областта на шията, тръгват 5 корена нерви. Събирането на

нервите в сложна мрежа и комбинирането им в 3 основни ствола (горен, среден и долен)
образуват раменния сплит. Той стимулира движението на рамото, ръката, лакътя, китката и
пръстите. (фиг. по-долу)
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Какво представлява нараняването на ръката
Когато при раждане се налага издърпване на бебето за

главата или ръката, се нараняват нервите, които движат
ръката. Степента на поражение  може да бъде различна – от
оток или леко разтягане на нерва (на фиг. D) до частично или
пълно прекъсване на нерва (на фиг. C и B), откъсване на
коренчето от гръбначния мозък (на фиг. A) или травма на
гръбначния мозък. В резултат на това ръката се обездвижва
частично или напълно.

Възстановяването зависи от степента на поражение на
нервите или броя на засегнатите нерви. При по-леки
наранявания възстановяването може да започне още в
първите дни или месец. При по-тежки случаи е нужно по-
продължително време, в рамките на една година. Понякога
се налага и хирургическа намеса. Важно е да се вземе
решение за това как и кога да се лекува детето. Основната
цел е да се възвърне движението на ръката,  съчетавайки
рехабилитацията със способността на организма да се
възстанови спонтанно. 80-90% от децата се възстановяват
напълно.

Възстановяването на ръката започва от горе надолу, като раздвижването на пръстите
става най-бавно и най-късно, поради отдалечеността им от раменния сплит.

Какво да правя?
На първо време не се отчайвайте. Разберете от педиатъра в болницата до колко е минал

отокът на ръката и кой е първия възможен ден, в който да започнете упражняването на ръката.
Правете упражнения по 4-5 пъти на ден. Колкото повече упражнения, толкова по-добре.
Съобразете с бебето, ситуацията, но не падайте под 3 пъти на ден. Сутрин, когато се събуди
детето, можете да правите масаж  и гимнастика на цялото тяло, този който се препоръчва  за
всички бебетата и към него да прибавите упражненията за ръката. Използвайте и книгата на
Доротея Панталеева „Пълно двигателно развитие на бебето„. Когато бебето навърши 20 дена
се обърнете към специализирано заведение, където специалисти ще започнат лечение с
физиотерапия и рехабилитация. Под тяхно ръководство ще вървите по пътя на лечение на
ръката.

Физиотерапията е задължителна и основната при лечението на АП, но също така е много
важно да продължите с упражненията и вкъщи.

Обличане на бебето – първо се облича пострадалата ръка, а след това здравата.
Събличането става в обратен ред – първо се съблича здравата ръка, а след това пострадалата.
Обличайте бебето в по-свободни дрехи, докато започне движението на ръката, за да се избегне
притискането на ръката при обличане и събличане.

Позиция на ръката - при кърмене, гушкане, носене на бебето и други ежедневни
дейности няма изисквания за това как да стои пострадалата ръка, само се стремете да не виси
Винаги я поставяйте в някакво положение. Когато бебето е легнало по гръб, под ръката (под
рамото, мишницата и лакътя) поставяйте кърпа, пелена или нещо подходящо, което да
повдигне  ръката, за да не е отпусната.

Когато слагате бебето да спи, можете да го поставяте и на засегнатата страна, но за по-
кратко време.

Какво да имаме предвид при упражненията вкъщи
Нервите могат да се възстановяват. Дори прекъснат, нервът расте и може да се

възстанови. Расте по 1 инч на месец или около 2,5 – 3 см. Проблемът са мускулите, които
докато се възстановява нерва, няма какво да ги задвижва и те се обездвижват и атрофират, в
резултат - не могат да се възстановят. Затова всеки ден след раждането на детето е важен.
Колкото по-рано се започне с упражнението на ръката, толкова по-добър ще е крайният
резултат. Нашата цел е да не дадем  възможност на мускулите да бездействат, а да ги
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стимулираме с  движения и  упражнения.
1. Пасивните упражнения (друг човек извършва упражненията вместо бебето) се

правят ежедневно - по 4-5 пъти на ден, като  в зависимост от степента на възстановяване броят
им постепенно намалява. Комплексът от упражнения се променя, обогатява и развива с
порастване на детето и увеличаване възможностите на движение на ръката. Упражненията се
правят бавно, внимателно, само докато се усети лека съпротива, правят се на импулси –
редуване на 3-4 движения с кратка пауза. Общият брой на движенията за едно упражнение е
около 10-15 пъти. В началото започнете с 10 движения и след това ги увеличете. Вие ще
усетите детето и ще прецените по колко движения да правите.

Наблюдавайте внимателно рехабилитатора и запомняйте нови упражнения, които да
включвате в гимнастиката. Така всеки месец ще имате нови упражнения, които да въздействат
върху различни мускули.

Примерен комплекс за първите 20 дена до тръгване на физиотерапия и
рехабилитация.

След това вие си правите комплекса от упражнения в зависимост от нараняването на
ръката и насоките на рехабилитатора.

Изходна позиция – бебето е легнало по гръб.
Упражнение 1
Движение в рамото – Придържайте рамото с едната ръка, а с другата

хванете за китката. Повдигнете ръката нагоре, като палецът води, а лакътят
е изправен. Ръката се вдига и преминава покрай ухото. Задръжте 10
секунди. Върнете в изходна позиция. Повторете 5 пъти.

Упражнение 2
Сгъване и разгъване в лакътя – Придържайте лакътя с

едната ръка, а с другата хванете за китката. Сгъване и разгъване в
лакътя.

а) дланта сочи към главата на бебето – 10 пъти
б) дланта сочи надолу – 10 пъти
в) палецът сочи към главата – 10 пъти

Упражнение 3
Изнасяне на ръката встрани – Придържайте рамото с едната ръка, а с другата хванете

ръката за китката. Изнесете ръката  встрани до нивото на рамото, като лакътят е изпънат.
Връщане в изходна позиция. Повторете 10 пъти.

Упражнение 4
Завъртане на ръката – Дръжте ръката на 90 градуса

от тялото, свита в лакътя. Хванете китката между два
пръста и придвижете долната част на ръката
(предмишницата) нагоре,   докато се види дланта.
Задръжте 10 секунди. Върнете в изходна позиция.
Повторете 5 пъти.

Упражнение 5
Въртене на предмишницата – придържайте горната част на ръката с

едната ръка близо до тялото, а с другата хванете китката. Завъртете
предмишницата, така че дланта да   сочи нагоре. Задръжте 10 секунди, след
това завъртете надолу. Повторете 5 пъти.
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Упражнение 6
Хванете с ръка рамото, а с другата – предмишницата. Придвижете предмишницата до

средата на корема, като сгъвате в лакътя. След това изнесете ръката встрани и нагоре от
тялото, като опънете в лакътя. Движението наподобява взимане на кърпичка от
противоположния на ръката джоб и изхвърлянето й нагоре. Повторете 10 пъти.

Упражнение 7
Въртене на китката – Придържайте китката с едната ръка, а с

другата хванете дланта. Сгънете китката напред и назад. Завъртате
наляво, надясно. Повторете 10 пъти.

Упражнение 8
Сгъване и разгъване на пръстите – Придържайте китката с едната

ръка, а с другата сгъвате и разгъвате пръстите . Повторете 10 пъти.

Упражнение 9
Поставете ръката с длан надолу, пръстите са опънати. Разперете

пръстите, след това ги съберете заедно. Повторете 10 пъти.

Упражнение 10
Бебето е легнало по корем. Главата е обърната към пострадалата ръка. Хванете китката

и придвижете нагоре ръката до нивото на рамото. Завъртете ръката така че дланта да сочи към
лицето и леко я опънете. Ръката, рамото и брадичката трябва да са в една линия. Следете
дупето и главата да не се отделят от повърхността. Задръжте известно време – в началото по
няколко секунди, постепенно увеличете времето до 1-2 минути.

Освен комплекса от упражнения е необходимо ръката да се държи в определено
положение. Когато бебето е легнало по гръб, пострадалата ръка се изнася на нивото на рамото
и се сгъва в лакътя под прав ъгъл, с длан нагоре. Ръката в това положение се закрепва
неподвижно за леглото с безопасна игла за 1-2 часа, прави се почивка от 2-3 часа и пак се
връзва.

За възвръщане на чувствителността на ръката след къпане може да я подсушавате по-
енергично с кърпа или да я увивате последователно в различни материи – коприна, след това
памук, след това вълна.

2. Масаж - много е важен. Преди да се направят упражненията задължително се прави
масаж. Целта – подобряване на кръвообръщението и оттук по-доброто снабдяване на клетките
с кислород и тяхното захранване. Така се подпомага заздравяването им. Масажът започва от
пръстите нагоре. Масажира се  всяка част на ръката – пръстите, китката, от китката до лакътя и
от лакътя до рамото. Задължително продължителен масаж се прави и на рамото, врата и на
гърба в областта на лопатката, която е изпъкнала. Поради увреждането, мускулите не действат
и не могат да я държат. Целта е да се прибере лопатката, освен със съответните упражнения и
с масаж.

3. Активна гимнастика (бебето само извършва движенията)
Бебето се наблюдава. До третия месец то извършва неосъзнати движения едновременно

с двете ръце. Това може да се използва и когато будува детето, ние да движим пострадалата
ръка така, както другата. Да правим това, което прави другата ръка. Целта – бебето от малко да
осъзнава и да му се внушава, че има две ръце. Пострадалата ръка не се оставя да е отпусната,
непрекъснато се поставя в някаква позиция – или в положението на здравата ръка или в
зависимост от извършваните  ежедневни дейности. Когато ръката започне да се движи по
малко, провокираме детето само да движи ръката си, като използваме всякакви поводи от
ежедневието, различни предмети в стаята, дори мебелите. Важното е да стимулираме
самостоятелното движение на ръката.

4. Учете детето на движения - През целия период на лечение се наблюдава  как
здравата ръка извършва движенията. Сравняват се двете ръце. Всяко едно движение, което не
се извършва от пострадалата ръка, се заучава с пасивни упражнения. Установих, че когато
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с масаж.

3. Активна гимнастика (бебето само извършва движенията)
Бебето се наблюдава. До третия месец то извършва неосъзнати движения едновременно

с двете ръце. Това може да се използва и когато будува детето, ние да движим пострадалата
ръка така, както другата. Да правим това, което прави другата ръка. Целта – бебето от малко да
осъзнава и да му се внушава, че има две ръце. Пострадалата ръка не се оставя да е отпусната,
непрекъснато се поставя в някаква позиция – или в положението на здравата ръка или в
зависимост от извършваните  ежедневни дейности. Когато ръката започне да се движи по
малко, провокираме детето само да движи ръката си, като използваме всякакви поводи от
ежедневието, различни предмети в стаята, дори мебелите. Важното е да стимулираме
самостоятелното движение на ръката.

4. Учете детето на движения - През целия период на лечение се наблюдава  как
здравата ръка извършва движенията. Сравняват се двете ръце. Всяко едно движение, което не
се извършва от пострадалата ръка, се заучава с пасивни упражнения. Установих, че когато
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Хванете с ръка рамото, а с другата – предмишницата. Придвижете предмишницата до
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здравата ръка извършва движенията. Сравняват се двете ръце. Всяко едно движение, което не
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повторя едно движение многократно, идва момент, когато детето само започва да го извършва.
Просто трябва да му се покаже. Така учех моето дете да вади ръката си изпод корема,  да я
издърпва, в последствие да дърпа чекмедже, да пляска с длан по масата, да пипа ушите и
главата и т.н. Това става постепенно в продължение на целия период на лечение. Трябва да
разберем, че ако здравата ръка се движи спонтанно и неосъзнато, то с пострадалата ръка
бебето трябва да научи всяко едно движение и родителят е този, който му го показва и прави
пасивно, а след това с участието на детето.

5. Лазенето – изключително важен момент. Още в началото се използва рефлекса на
пълзене. Когато бебето е по корем и подпрем ходилата, то се изтласква. Ежедневни
повторения, които в един момент се осъзнават от детето и то започва да пълзи. Поставяйте
любима играчка пред детето, за да има стимул да пълзи, а след това и да лази. Така най-добре
се усъвършенства движението на ръката и се засилват мускулите. Хубаво е по възможност
прохождането да стане по-късно.

6. Към 3 месец към физиотерапията и  рехабилитацията се включва  активна гимнастика с
рехабилитатор и алтернативна медицина. Като физиотерапията и рехабилитацията са
основните, а активната гимнастика и алтернативната медицина са допълващи. Така според мен
се обхващат всички аспекти на лечението. Физиотерапията – директно въздейства върху
мускулите и нервите, активната гимнастика – детето се провокира да движи ръката си само и
осъзнато. Алтернативната медицина – да настрои тялото на самолечение.

Към родителите
Не се отчайвайте и не губете кураж. Трудно е, но когато знаете каква е вашата цел –

пълно възстановяване на ръката, се мобилизирайте и продължавайте. Бебето ще плаче, докато
правите упражненията, но не се предавайте. Идва момент, когато то свиква и спира да плаче и
тогава ще разберете, че гимнастиката може да бъде един съкровен момент на общуване с
вашето бебе. Разбира се това идва в по-късен етап. Въпросът е да не се отчаете още в
началото, когато е най-трудно, когато всичко, което правите, ви се струва непривично,
затормозяващо и безрезултатно. После идва силата на навика, ежедневието и еднообразието,
които в този случай са добре дошли, защото изграждат рутината и създават успокоение. Ще
извървите труден и продължителен път, но шансовете ръката да се оправи напълно са големи.
Просто трябва търпение, упоритост и постоянство. И ако усетите, че силите и вярата ви
напускат, се сетете за думите на едно момче към майка си (действителен случай):

Когато момче с АП вече пораснало, 14-15 годишно, попитало майка си защо ръката му е
останала увредена. Тя отговорила, че тъй като много плачел, спряла да прави упражнения.
Тогава момчето се обърнало и казало:

„По-добре да плачех тогава, но сакат да не бе ме оставила“.

С пожелание за постигане на максимално 100% тово възстановяване на ръката:

Адриана Рашкова,
майка на дете с акушерска пареза

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО РАБОТЯТ С МОЕТО ДЕТЕ
Екипът на Медицински център по детски болести в София:

д-р Борислав Тонев
Ели Танева и Мария Байкова – физиотерапевти, а понякога и психолози :)

Димитрина Томова – рехабилитатор
и на

Цветелина Миланова – рехабилитатор активна гимнастика
Георги Илчев – Боуен терапия

С благодарност за подкрепата на д-р Иван Костов изпълнителен директор на I-ва АГ „Света
София“, който ме провокира да напиша тази статия.

За въпроси и споделяне: e-mail: rashkova.ad@gmail.com


