
ВОДИЧ ЗА БРЕМЕНИ ЖЕНИ



Здружшение на медицински сестри,  
техничари и акушерки на РСМ ја координираше 
изработката на брошурата

Водичот е изработен со финансиска поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ, Скопје. Ставо-
вите изнесени во овој водич се на авторите и не мора да се совпаѓаат со ставовите и поли-
тиките на УНИЦЕФ.
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БРЕМЕНОСТА НЕ Е БОЛЕСТ, 
БРЕМЕНОСТА Е НАЈУБАВАТА 
ФИЗИОЛОШКА СОСТОЈБА КАЈ ЖЕНАТА.



4  ` Направете ПАП тест и испитајте TORCH - вашиот 
гинеколог знае што е тоа!

 ` Проверете дали сте вакцинирани за рубеола (два месеци 
по вакцина не смеете да забремените) 

 ` Посетете го вашиот стоматолог!

 ` Доколку имате некое хронично заболување (дијабет, 
автоимуна болест, проблем со тироидна жлезда, висок 
крвен притисок, проблеми со срце, бели дробови, 
бубрези), консултирајте се со вашиот специјалист за 
истото! 

 ` Земете фолна киселина 400µg 

 ` Прекинете со конзумирање алкохол, 
наркотични средства и пушење!

 ` Наполнете го фриждерот со здрава храна!

 ` Физичка активност, за здраво тело и добра 
телесна тежина!

 ` Избегнувајте места ризични за инфективни 
заболувања.

 ` Употребувајте тест за овулација!

ПРВИОТ ПРЕГЛЕД ДA ГО НАПРАВИТЕ, 
ПРЕД ДА ЈА ПЛАНИРАТЕ ОВАА УБАВА 
СОСТОЈБА 

ПРЕКОНЦЕПЦИСКИ ПРЕГЛЕД И СОВЕТУВАЊЕ 
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МИСЛАМ ДЕКА СУМ 
ОСТАНАЛА БРЕМЕНА! 

 ` Позитивен тест за бременост

 ` Гинеколошки преглед кај лекар

 `  ЕНО преглед

 ` Отсуство на менструално крварене

 ` Набрекнати гради

 ` Мачнина и повракање

 ` Чувство на замор и поспаност

ВЕРОЈАТНИ ЗНАЦИ

СИГУРНИ ЗНАЦИ



6

ОСТАНАВТЕ НЕПЛАНИРАНО 
БРЕМЕНА- ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СВОЕТО 
И ЗДРАВЈЕТО НА ВАШЕТО ДЕТЕ

 ` Направете испитување на крвна слика, урина  и шекер во крвта! 

 ` Испитајте ја вашата крвна крупа и Rh faktorot и чувајте го 
документот за денот на породување!

 ` Доколку има потреба, направете генетски испитувања.

 ` Направете инфективен скрининг (тест за HIV, хепатит В и хепатит С) 
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КОГА ДА ГО НАПРАВМ 
ПРВИОТ ПРЕГЛЕД? МНОГУ ВАЖЕН

 ` Што порано - веднаш 
по изостанување на 
менструалниот циклус

 ` Гинекологот ќе ја утврди 
бременоста  и вашата 
здравствената состојба

 ` Доколку има потреба 
поради дополнително 
хронично заболување, 
ќе ве прати на 
соодветен специјалист

 ` Ќе ви даде совет за 
исхрана и однесување 
во тек на бременоста

 ` Ќе ве информира 
за дополнителните 
прегледи и скрининзи 
кои треба да ги 
направите

 ` Ќе ја евидентира 
вашата крвна 
група, првиот ден 
од последниот 
менструален циклус, 
веројатниот термин 
на породување 
и болестите и 
претходните операции 
во вашата МАЈЧИНА 
КНИШКА
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КОЛКУ ЧЕСТО ТРЕБА ДА  
ОДАМ НА ПРЕГЛЕДИ?

 ` Доколку сте во подмината возраст  
(над 35 години) или имате ризик 
фактори за генетско заболување, 
вашиот доктор ќе ве советува за 
генетско испитување. Постои:

 ` Неинвазивен метод - поскап 

 ` Инвазивен метод  амниоцентеза или 
хоринбиопсија - поевтин метод но 
со ризик да се оштети или изгуби 
плодот (1%)

ГЕНЕТСКО ИСПИТУВАЊЕ 
– ДА ИЛИ НЕМА ПОТРЕБА! 

Тоа зависи од вашата здравствена состојба и 
постоењето на ризични фактори.

 ` Треба да направите преглед во 11-14, 16, 18-22, 
25, 28, 32 и 36 гестациска седмица кај вашиот 
матичен гинеколог

 ` Потоа тој ве препраќе, во установа со породилиште, а по 
потреба и порано во повисока здравствена установа.

 ` На секој преглед, докторот - акушерката ќе ви измери 
телесна тежина, крвен притисоки

 ` еднаш месечно ке правите контрола на крвна слика и 
урина

 ` 10 прегледи кај првородка и 7 кај повеќеродка, по 
потреба и повеќе
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 ` Стоматолошките прегледи и 
интервенции не се забранети, напротив 
се препорачливи во текот на бременоста

 ` Рутинска стоматолшка контрола е 
препорачлива во првиот триместар од 
бременоста кога и се прави план за 
евентуални интервенции

 ` Интервенциите требе да се вршат во 
вториот триместар. Итните интервенции 
се вршат во било кој период на 
бременоста

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ 
И ИНТЕРВЕНЦИИ 
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После првиот преглед кај гинеколог и потврдување на 
бременоста, очекувајте ја посетата од  патронажната 
сестра

Таа е твоја  подршка, пријател на семејството и извор 
на информации поврзани со физичките и органските 
промени кои Ве очекуваат, како да се справувате  со 
истите и доносите  здраво новородено:

 ` Важност на редовни контроли кај матичен гинеколог

 ` Увид и нотирање на веќе направените прегледи 
и иследувања и препораки доколку нешто е 
пропуштено

 ` Справување со вообичаени симптоми во бременоста 
– мачнина и повраќање, пироза, запек и хемороиди, 
често мокрење, промени на кожа, заби, нега и 
хигиена на телото и дојките, појава на отоци и сл.

 ` Психофизичка подготовка за породување – 
доживување на породувањето како природен 
процес, кои знаци да ги очекувате како почеток на 

ПОСЕТА ВО ДОМОТ ОД 
ПАТРОНАЖНА СЕСТРА

породување и кога да се јавите во породилиште, 
позитивен став кон доењето и препораки за 
правилна нега на новороденчето

 ` Доколку сè уште не сте направиле избор на матичен 
гинеколог, патронажната сестра ќе ви помогне за 
изборот на матичен гинеколог.  
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ВАЖНИ ПРЕГЛЕДИ
11-14 гестациска недела

прв скрининг (ултразвук, возраст 
и лабораториски параметри) и 
испитување на микробиолошки 
брисеви!

16 гестациска недела

ако сте имале претходно абортуси 
или предвремено породување, 
се мери должината на грлото на 
матката

18-22 гестациска недела
втор ултразвучен скрининг за 
откривање на малформации на 
плодот

24-28 гестациска недела испитување на скриен шекер, ако 
имате ризик од дијабет

32 гестациска недела микробилошки испитувања

35-36 гестациска недела микробиолошки брис за GBS  (тест 
за група Б стрептокок)

28 гестациска недела

ако сте Rh негативна група, 
Coombs-ов тест направете на 
трансфузија и треба да примите Ig 
анти D, со цел да се превенира RhD 
изоимунизација
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КАКО РАСТЕ  
ВАШЕТО БЕБЕ?
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ЈАДИ ЗДРАВО И 
КВАЛИТЕТНО! БРЕМЕНАТА ЖЕНА НЕ ТРЕБА ДА ЈАДЕ ЗА ДВАЈЦА

Особено е важна правилна и балансирана исхрана со повеќе 
зеленчук, овошје, житарки, зрнеста храна и месо, богат 
избор на храна со фолна киселина, витамини, јод, магнезиум, 
витамин D, калциум

 ` Доволно е да се зголеми внесот на храна за 350 калории

 ` Првите три месеци, тежината да не се зголемува повеќе 
од половина кг месечно, 

 ` Во вторите три месеци од 1,5кг, и последните од 2,5кг.

 ` Кај поединечна бременост зголемувањето на тежината да 
не е повеќе од 10-12кг, а кај близначка бременост 16-20кг.

 ` Доколку имате хронично заболување (дијабет, висок крвен 
притисок)- соодветен начин на исхрана.

 ` Ако имате вишок килограми - зголемен ризик од висок 
притисок, шекерна болест, варикозни вени и инфекција на 
мочни патишта

 ` Ако сте потхранети и не внесувате доволна кличина на 
храна - ризик да родите плод со намалена родилна тежина 
и комплокации при раѓање.

 ` ДОКОЛКУ СЕ ЈАВАТ ОТОЦИ ОКОЛУ ГЛУЖДОВИТЕ, НА ЛИЦЕТО 
- ДА СЕ ИЗМЕРИ КРВЕН ПРИТИСОК И ДА СЕ ИСПИТААТ 
ПРОТЕИНИТЕ ВО УРИНАТА!
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КОИ СУПЛИМЕНТИ  
ТРЕБА ДА ГИ ЗЕМАМ?  ` Folan од 400 µg 4 недели пред бременост и 

првите 16 недели од бременоста

 ` Витамин D 10 µg – доколку жената не се 
изложува на сонце или е целосно покриена 
при излегување, како и оние кои имаат исхрана 
сиромашна со витамин D (исхрана без масна 
риба, јајца, месо или житарици)

 ` Додаток на железо, само со препорака на лекар 
и следење на крвна слика

Ако ви е слабо железото, јадете црвено месо, јајца, 
џигер, житарици, спанаќ, какао. Витаминот С ја 
помага апсорцијата на железото

 ` Магнезиум се зема по препорака на лекар, 
најчесто при предвремени контракции

Земајте доволно количина на витамини, 
олигоелементи и минерали, преку употреба на 
свежо овошје и зеленчук 

Потребно е да се внесува 2-3 литри течности дневно

ВАЖНО: Престојувајте што повеќе на сонце, за 
да овозможите создавање на витамин D, а со тоа 
регулација на калциум и фосфор во организмот
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 ` Најголема штета може да се 
предизвика доколку лекот се 
зема во првите три месеци од 
бременоста.

 ` Одредени лекови може да 
се користат  по препорака 
на лекар, доколку користа го 
надминува ризикот.

 ` Пациентките со хронична 
терапија поради одредена 
болест, пред да забременат, 
мора да се консултираат со 
својот лекар за видот на лекот 
и дозата која треба да ја 
земаат во тек на бременоста.

НИКОГАШ НЕ ЗЕМАЈТЕ ЛЕКОВИ  
НА СВОЈА РАКА, ДУРИ НИ ВИТАМИНИ  
(пр. Витамин А може да доведе до 
аномалии кај плодот)

УПОТРЕБАТА НА ЛЕКОВИ  
ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТ,  
МОРА ДА БИДЕ ПОД СТРОГА 
КОНТРОЛА НА ВАШИОТ  
ЛЕКАР ГИНЕКОЛОГ!
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СУПСТАНЦИ КОИ ГО 
ОШТЕТУВААТ НОРМАЛНИОТ 
РАЗВОЈ И ИСТИТЕ СЕ ШТЕТНИ 
ЗА РАЗВОЈОТ НА ВАШЕТО БЕБЕ

 ` Алкохол

 ` Одредени лекови

 ` Цигари

 ` Дрога
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ИЗБЕГНУВАЈТЕ ТЕШКА ФИЗИЧКА РАБОТА  
И КРЕВАЊЕ НА ТЕШКИ ПРЕДМЕТИ

 ` Продолжете со својата работа до 
породување, доколку немате препорака за 
боледување од вашиот лекар.

 ` Сепак одредени работни места претставуваат 
ризик за вашето здравје како и за здравјето 
на плодот (доколку имате допир со одредени 
хемикалии, испарувања, влага, РТГ зраци

 ` Презафатеноста на работното место не смее 
да биде причина за нередовна исхрана и 
одмор

ВЕЖБАЊЕТО  ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА Е ЗДРАВО

 ` Во договор со вашиот лекар можете да вежбате до 
150мин во неделата.

 ` Избегнувајте контактни спортови, каде може да 
дојде до удар и повреда..

 ` За време на физичката активност пијте доволно 
течности, да не дојде до дехидратација

ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА 
ДОЗВОЛЕНИ СЕ ЛЕСНИ 
ДОМАШНИ РАБОТИ



18  ` Облекувајте се удобно. Не носете виски потпетици 

 ` Имајте нормален сексуален живот, освен ако немате 
препорака за прекин од страна на вашиот лекар

 ` Водете мирен ведар живот, без физички и психички 
напор

 ` Патувајте доколку немате ризици и забрана од страна 
на доктор.

 ` Во првите три месеци постои ризик од спонтан абортус, 
а во последните три месеци ризик од предвремено 
породување.

ОДРЖУВАЈТЕ ЈА ХИГИЕНАТА  
НА ВАШЕТО ТЕЛО ЗА ВРЕМЕ  
НА БРЕМЕНОСТА

НЕ Е БЕЗБЕДНО ДА СЕ КАПИТЕ ВО ПРЕМНОГУ ТОПЛА ВОДА.

КАПЕЊЕТО ВО ЗАТВОРЕНА КАДА И БАЗЕН НЕ СЕ ПРЕПОРАЧУВА
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ЛОШИ ЗНАЦИ КАЈ ПАЦИЕНТКА СО ПОКАЧЕН КРВЕН 
ПИТИСОК: 

 ` силна главоболка, 

 ` проблеми со видот - замаглување, 

 ` појава на светкање пред очите

 ` Повраќање

 ` Јаки отоци на лице, подлактици и потколеници

 ` Силна болка под десен ребрен лак

 ` Прскање на околуплодови обвивки (воденик)

 ` Појава на породилни контракции/ болки

 ` СЕКОЕ КРВАРЕЊЕ треба да се  
испита од страна на лекар!  
ОБИЛНО КРВАРЕЊЕ-лош знак, посебно 
доколку е придружено со јака болка

ВАЖНО ДА СЕ ЗАПАМТИ  

ИТНО ДА СЕ ЈАВИТЕ НА ГИНЕКОЛОГ ДОКОЛКУ 
ПОЧУВСТВУВАТЕ БОЛКА МНОГУ ПОРАНО ПРЕД 
ТЕРМИНОТ НА ПОРОДУВАЊЕ, ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ 
ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ ДОКОЛКУ Е ТОА 
МОЖНО

 ` Ненадејна и јака болка во стомакот или 
карлицата

 ` Обилно крварење или вагинален секрет

 ` Болка во градите

 ` Недостаток на воздух (гушење)

 ` Јака главоболка која не поминува

 ` Вртоглавица

 ` Замаглен или нејасен вид

 ` Промена во начинот на дишење на фетусот

 ` намалено лачење на мокрача 



20

Подгответе го ранчето со здравствената легитимација 
и документација од вашата бременост, мајчината 
книшка, потврда за крвна група и RH - фактор боди за 
бебе и прибор за лична хигиена, вода.
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Имајте ведар дух, ќе 
ви се случи најубавата 
работа во животот 
 - ќе станете мајка
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ВОДИЧ ЗА 
РОДИТЕЛИ
Здравје, раст и развој  
на детето (0 - 3 години)
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www.zmstam.org.mk 
www.unicef.org/northmacedonia/mk




