
ÁÅÁÅ
ÍÀ ÁÎÐÄÀ



„ÁÅÁÅ ÍÀ ÁÎÐÄÀ“ е съвместен проект на Столична община, Столичен 

метрополитен, II САГБАЛ „Шейново“ и Angel Baby Ltd.

Целта на проекта е осигуряване на безопасност и комфорт на 

бъдещите майки в столицата по време на пътуването им с градския 

транспорт, както и създаване на съпричастност сред  обществото 

към тях.

Скъпи бъдещи майки,

Вие сте в един от най-вълнуващите етапи от вашия живот. 

Това е вашата значка „ÁÅÁÅ ÍÀ ÁÎÐÄÀ“. Използвайте я, когато 

пътувате. Така другите пътници около вас ще са по-внимателни и ще 

ви направят място за сядане.

Често хората не могат да познаят една бъдеща майка - защото е в 

началото на бременността или е облечена с по-свободни дрехи. 

Понякога те се притесняват да предложат място, за да не засегнат 

дама, която не очаква дете.

Като част от проекта „ÁÅÁÅ ÍÀ ÁÎÐÄÀ“, създадохме за вас и тази 

книжка - в нея ще намерите полезни съвети, свързани с вашата 

безопасност и с тази на бебето, по време на бременността и след 

раждането.

Надяваме се да ви е от полза.

Приятно пътуване и четене!



Çàùî áðåìåííàòà æåíà òðÿáâà
äà ñåäíå â ìåòðîòî



II ÑÀÃÁÀË Øåéíîâî, Ñîôèÿ

Шейново е най-старата специализирана 

акушеро-гинекологична болница в страната.

Екипът специалисти е наследил добрите 

традиции на поколения акушер-гинеколози. 

Болницата е построена през 1935 г.

Родилният дом на софиянци днес е една модерна 

високотехнологична болница, която предлага всички 

съвременни условия за проследяване и раждане на 

физиологични и патологични бременности.

Модерно родилно отделение, предлага самостоятелни 

родилни зали, където бебето ще може да остане с Вас 

веднага след раждането. 

Отделението по неонатология е с III най-високо ниво на 

компетентност и предлага най-добри грижи дори и за 

недоносени и деца родени с екстремно ниско тегло.
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ЗАПИС НА СЪРДЕЧНИ ТОНОВЕ

СИФИЛИС, ХЕПАТИТ В/С, ХИВ

КРЪВНА ГРУПА
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* Ако имате придружаващи заболявания или усложнения, Вашият 

лекар вероятно ще Ви препоръча допълнителни изследвания.

За да бъде Вашата бременност спокойна и безопасна, тя трябва да бъде 

правилно проследена. Ето списък с основните прегледи и изследвания, 

които е хубаво да направите за периода на бременността.*



Усещате контракции? Дали раждането започва и трябва ли да 

бързате към болницата?

Çàïî÷íà ñå!
Âàæíîòî å äà çàïàçèòå ñïîêîéñòâèå.

Çíàåòå ëè, ÷å...

Êàêâî ñå ñëó÷âà â ïúðâàòà ôàçà íà ðàæäàíåòî?
Първите контракции не са по-дълги от минута, ритмични са
и са с интервал 10-15 минути между тях
В тялото се променят хормони, които го подготвят за
раждането и кърменето
Шийката на матката се изглажда и започва да се разширява
Пълното и разширение е 10 см, но до 4см разширение
процесът протича по-бавно

Бебето започва да се смъква към таза

Имате повече гъвкавост 
да се движите и това ще 
н а м а л и  р и с ко в е т е  от 
усложнения и нужда от 
лекарска намеса

Хормонът на раждането - 
окситоцин, ще се повиши, 
което ще помогне за по-
бързото разкритие

Îñòàíåòå â êúùè, êîëêîòî
ìîæå ïî-äúëãî, çàùîòî:

Първата,  така наречена 
латентна фаза на раждането, 
може да трае от няколко до 
20 часа.
Затова е добре постъпването 
ви в болницата да стане след 
като маточната шийка се е 
разширила поне 4 см, след 
което започва активната 
фаза на раждането.

Ïîãðèæåòå ñå çà êîìôîðòà ñè êàòî:

Следвайте системата: 4-1-1
Активното раждане започва, когато 
контракциите са през около 4 минути, 
всяка е с времетраене 1 минута и са 
продължили 1 час. Въпреки това слушайте 
тяло си, ако Ви изтекат водите или нещо Ви 
притеснява, обадете са на Вашия лекар и 
веднага тръгнете към болницата.

Почивайте си
и се отпуснете

 Дишайте бавно
и дълбоко

 Болките в кръста
ще облекчите със

загряваща
или охлаждаща
възглавничка

 Гледайте ТВ, четете
списание или книга

 Помолете своя
партньор за един
отпускащ масаж

Êîãà å âðåìå äà òðúãíåòå:

Пийте много
течности

 Движете се наоколо
и променяйте

позицията на тялото



За да сте спокойна преди тръгване, съберете багажа си за 

болницата предварително. Какво трябва да носим със себе си:

Лична карта

Направление за хоспитализация

Документи и изследвания, които са Ви правени

Â äåíÿ íà ðàæäàíåòî âçåìåòå:

- äîêóìåíòè

- ïðèíàäëåæíîñòè

Хавлиена кърпа

Сапун

Самобръсначка

Мокри кърпички

Джапанки

Тоалетна хартия

Еднократно бельо

Ñëåä êàòî áåáåòî ñå ðîäè:

- çà âàñ - çà áåáåòî

Нощници - 2 броя, с копчета 

Зарядно за телефон

Подплънки за кърма 

Сутиен за кърмене - 2 броя

Помпа за кърма

Минерална вода

Чорапи

Халат или друга връхна дреха

Химикалка, тефтерче

Дребни пари

Крем за зърна

Мокри кърпички

Пакет памперси

Крем за дупето на бебето 

Ръкавички за бебето 

Лигавник или меки кърпички

Биберон залъгалка - 2 броя

Дрешки за изписване 

Пелена или връхна дрешка,

в зависимост от сезона

Столче за кола

Превръзки - силно абсорбиращи

Прибори за хранене

Мобилен телефон

Личната ви козметика

Ластик за коса (ако имате нужда)

Лещи или очила (ако имате такива)

Î÷àêâàòå ñâîåòî áåáå,
íÿìàòå òúðïåíèå è
âå÷å ÷óâñòâàòå,
÷å ñòå ãîòîâè íà âñè÷êî,
çà äà ìó îñèãóðèòå
íàé-äîáðîòî.

Диана Търнева,

Старша акушерка

„Детско отделение“

Бебешката кожа е 5 пъти по-

тънка от кожата на възрастен, 

затова е важно да използвате 

безвредна бебешка козметика.

Материите, които се докосват 

до бебешката кожа,  също 

трябва да бъдат сертифицирани 

и тествани, да не съдържат 

никел и вредни за нея бои и 

химикали.



бодита с къс ръкав

бодита с дълъг ръкав

ританки

гащеризони

летни гащеризони

единични жилетки

двойни жилетки

чорапки

шапки и ръкавички

лигавници

космонавт

хавлии

пелени летни

пелени зимни

чаршафчета

завивки

калъфки за възглавница

спално чувалче лятно

спално чувалче зимно

Êàêâî è êîëêî âè å íåîáõîäèìî Ïðîëåò/Ëÿòî Åñåí/Çèìà
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Сезонът има значение - особено, когато избирате първия бебешки 

гардероб:Çíàåòå ëè, ÷å...

Ако ще ставате майка за
първи път, бодита с предно

закопчаване ще бъдат много
по-удобни за бебето и за вас -

те се разтвярят изцяло
и не е необходимо да минават

през главичката на бебето

Бебетата се раждат с
дълги нокти и успяват да
се издраскат много умело

още в първите минути.
В такава ситуация на помощ

идват ръкавичките или
специално създадените
гащеризони с вградени

ръкавички - с тях бебето
не се драска и няма опасност

да паднат от ръцете му

Ако гащеризона има
копчета и на двата крачола,
ще можете да преобувате

по-лесно бебето без да
сваляте дрешката изцяло

Ако изберете боди
с удължаване (два реда

копчета между крачетата),
ще можете да ги носите

минимум месец по-дълго
от обикновените бодита и

така ще спестите доста пари

Магазини Angel Baby/ СОФИЯ:

Angel Baby Store - бул. "Евлоги Георгиев" и ул. "Тулово" 7, тел: +359 88 8315144

Angel Baby Store II - бул. "Васил Левски" 83, тел: +359 88 2510012

Angel Baby Store III - бул. "Ал. Стамболийски" 42, тел: +359 88 7836006

Angel Baby Store IV - ул. "Г. Раковски" 80, тел: +359 88 8030458

ВАРНА: Angel Baby Store Varna - ул. "Александър Малинов" 1, тел: +359 88 5700373

* Може да се наложи да изберете различна дебелина според времето и сезона.



10%
îòñòúïêà
www.angel-baby.eu

Не може да бъде
комбиниран с други промоционални оферти.

Талон за еднократна
отстъпка.

Полезна информация:

II САГБАЛ Шейново, София

ул."Шейново"№19, тел.: +359 2 965 9481

Център за градска мобилност: 070013233

Контактен център столична община:0700 17 310


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

