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Здравей! 
 
В този четвърти урок от курса „5 практични идеи как да се подготвиш за 

следродилния период без излишен стрес!“ ще си говорим за съня на мама в 
периода след раждането и как би могла да се справиш с хроничното 
недоспиване, от което страдат милиони нови майки по целия свят. 

 
Липсата на сън е една от най-често дискутираните теми сред младите 

родители и същевременно е едно от най-големите им предизвикателства. 
Хроничното недоспиване създава затруднения човек да изпълнява ежедневните 
си задачи, като същевременно е предпоставка за редица здравословни 
проблеми.  

 
Проучване показва, че с раждането на ново бебе, повечето млади родители 

губят средно между 400 и 750 часа сън през първата година, което при 
приблизително 8 часа сън на ден, прави около 50 до 95 безсънни нощи за година. 
Наистина много! 

 
И да, разликата е голяма, защото всяко бебе е различно. Има бебета, които 

се будят по-рядко и още след първите месеци започват да спят по-
продължителни интервали. Но има и такива, които са по-любопитни и спят по-
малко през деня и се будят по-често през нощта.  

 
И бързам да ти споделя, че целта ми не е да те плаша с тези числа, а да ти 

дам аргументи, защо е наистина важно да имаш план, които да помага на теб и 
партньора ти, да си набавяте необходимия сън след раждането на бебето.  

 
В следващите минути ще ти споделя 3 лесни стратегии, които да ти помогнат 

да се справиш с недоспиването в следродилния период:  
 
1. Споделени нощи 
 
Идеята е да обсъдите още сега с партньора какви са очакванията и нуждите 

на всеки от вас, свързани със съня след раждането и да потърсите решения как 
да си набавяте нужната почивка.  

 
Вариант е да разменяте нощите, т.е. да се редувате в грижите за бебето 

през нощта, така че и двамата да успявате да си набавяте поне 2-3 нощи 
качествен сън на седмица.  

 
Друга възможност е да поделяте нощта, като например ти спиш първата 

половина на нощта при бебето, а партньорът втората, или обратното. Всяко 
семейство е различно и има различен график на работа и ежедневие, затова 
помислите кой вариант би бил удобен за вас, за да работи ефективно.  
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По отношение на храненето на бебето отново има различни възможности, 
като е важно да изберете тази, която е удобна за вас. Може да продължиш да 
кърмиш бебето, като партньорът ти го донася за хранене, кърмиш го и после той 
го преобува и слага да спи отново през нощта.  

 
Друг вариант е да изцедиш кърма в шише преди да си легнеш и партньорът 

да нахраните бебето без да се налага да те буди. Трети вариант е да има едно 
хранене с адаптирано мляко, ако това е удобно и подходящо за вас.  

 
Моят съвет е, ако искаш да избереш вариант с изцедена кърма или 

адаптирано мляко, нека е след 6-8 седмица от раждането, когато се очаква вече 
производството на кърма да се урегулирало.  

 
Може и да изберете комбиниран вариант от всички споменати до тук. Важното 

е да го обсъдите и да го набележите като план, който да може да адаптирате 
според нуждите след раждането на бебето.  

 
2. Помощ от приятел 
 
Направи списък с двама или трима близки хора, които би могла да помолиш 

да помагат с грижите за бебето през нощта или пък с разходки през деня, за да 
може да поспиш. Още сега обсъди с тях точно как и кога през седмицата биха 
могли да ти помагат и го планирайте отрано.  

 
В урок 2 ти дадох насоки как да създадеш своята „система на подкрепа“, чрез 

която да имаш помощта, от която се нуждаеш в след родилния период. 
Използвай я и не чакай да усетиш, че си на ръба на изтощението от недоспиване 
преди да потърсиш помощ. При нужда, изгледай урока отново. 

 
3. Спи, докато бебето спи 
 
Сигурна съм, че си чувала израза „Когато бебето спи, спи и ти“. Кратките 

дремки през деня, могат да бъдат наистина много освежаващи и подпомагащи 
набирането на необходимото количество сън за денонощие. Но не всеки човек, 
успява да спи през деня.  

 
Ако си забелязала, че изпитваш затруднения с дневния сън, ти предлагам 

няколко идеи, които да изпробваш и да видиш дали пък няма да успееш да 
дремваш веднъж-два пъти на ден с бебето.  

 
1. Опитай да си създадеш и ти ритуал преди сън. Знам, че на думи звучи 

лесно, но действителността е по-трудна. Не е нужно да е нещо сложно. 
Докато подготвяш бебето за сън, комбинирай и твоя ритуал.  

 
Облечи си пижама или нещо удобно за спане. Ако правиш лек масаж на 

бебето, докато му сменяш памперса, можеш леко и нежно да направиш масаж и 
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на твоите ръце и лице. По-лека светлина в стаята или тиха музика биха били 
удобен начин да се подготвите и двамата за сън.  

 
2. Лягай само, когато наистина ти се спи. Да, точно така. Ако докато се 

подготвяш за дрямка, не започнеш да се чувстваш отпусната, прозяваща 
се и готова за сън, по-добре пропусни лягането. Често, 30-40 минути, 
прекарани във въртене и неспирни мисли в леглото са способни да те 
уморят и изнервят повече, отколкото да ти помогнат да си отпочинеш.  

 
3. Премахни екраните. Сигурна съм, че знаеш, че екранното време преди 

лягане пречи на тялото и ума да се отпуснат и подготвят за почивка. Не 
използвай телефона си отново 30 минути преди времето за лягане.  

 
Не подценявай този съвет. Много често новите майки увеличават драстично 

употребата на телефона си през първите месеци, за да се опитат да се справят 
с еднообразието в ежедневието си. Имай едно наум за това!  

 
4. Направи си чаша чай 30 минути преди лягане. Чаша хубав чай хем ще 

те отпусне, хем ще ти помага да си добре хидратирана през деня.  
 

И малко подготовка 
 
Не мога да ти обещая, че сънят няма да липсва в живота с бебе. Не мисля, че 

и някой би могъл, но целта на този урок е да ти даде идеи за малко подготовка 
и организация, така че да намалиш до минимум недоспиването.  

 
Споделям ти и моите топ 3 съвета за по-добър сън след раждането:  
 
• Тъмни (blackout) завеси в спалнята. Може и няколко пъти вече да чу този 

съвет, но истината е, че закупуването на тъмни завеси в спалнята и/или 
стаята на бебето е отлична инвестиция, която ще оценяваш години наред. 
Тъмната стая е най-доброто място за качествен и продължителен сън, 
както за бебетата, така и за възрастните.  

 
• Отдели бюджет за бебефон с монитор, дори и да намалиш разходите за 

дрешки или скъпа количка. Бебетата спят доста шумно и новите родители 
често скачаме и при най-малкия шум да гушнем бебето. А истината е, че 
повечето бебета проплакват, когато сменят фази на съня и не винаги са 
гладни или имат нужда точно в този момент да бъдат гушнати. Бебефонът 
ще ти помогне да наблюдаваш бебето спокойно, без да се налага да 
ставаш или светваш лампа в стаята, което да наруши съня на всички.  

 
• Организирайте още едно място за сън. Идеята е да имате свободен 

вариант, където да може да спи някой от вас, ако решите да разменяте 
или поделяте нощите. Някои хора не успяват да спят добре в стая с 



Урок  4 
Как да се справиш с недоспиването 
след появата на бебето? 
_________________________________________________________ 

 

 
 
За още практични идеи посети  www.spokoinamama.bg 

 

4 

бебето (както разбра някои са доста шумни на сън :) и затова е хубаво да 
имате план Б. Страхотна работа би ви свършил дивана или допълнителен 
матрак на пода в хола. 

 
 
И за финал, колкото и много домакински задачи да те очакват, винаги 

поставяй почивката си пред тях. Кошът с прането няма да избяга, но липсата на 
достатъчно сън е сериозна предпоставка за физическа и емоционална умора в 
първите месеци от живота с бебе.  

 
Какво следва? 
 
В следващия урок ще обсъдим кърменето и как би могла да се подготвиш 

предварително за него, така че да имаш помощта и подкрепата, от които се 
нуждаеш.  

 
Междувременно, ако имаш въпроси или желаеш да споделиш нещо по 

отношение на днешната тема, не се колебай да ми пишеш.  
 
Ще се видим в следващия урок! 
 
Прегръдки, 
Дарина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


