
ГЛАВА 2  

ПОЛОВОТО РАЗВИТИЕ

 ... В един момент близки и познати, с които не сме се виждали отдавна, 
започват да казват: “Я, колко си порастнал(а) ! Просто не мога да те позная !”, 
“Ама това ти ли си ! Ами че ти си станал(а) вече мъж (жена) !”. Започват да ми 
растат едни такива работи - гърди, мустаци, косми - под мишниците и “там”... 
Това от една страна е приятно, от друга - малко ме е срам... Ами мензеса ? Какво 
да правя ? Дали всичко ми е нормално ?  Защо това (онова) не ми е като на 
другите ? Въпроси, въпроси...

-------------------

 Здравейте г-н докторе, пише Ви С., на 13 години. Имам проблем, който ме 
мъчи от месеци и само с Вас мога да го споделя. Миналата година (1994) през 
февруари ми дойде мензесът. Той тече две седмици. Аз не казах нищо на майка 
си. От тогава до сега не ми е идвал никакъв мензес. Възможно ли е да боледувам 
от нещо ? Освен това аз харесвам едно момче. Видя ли го - ужас ! Гласът ми се 
променя, краката ми се подкосяват. То е с две години по-голямо от мен. Като по-
малки сме си играли, но сега сме се забравили. Моля Ви, посъветвайте ме какво 
да правя !
 С., 13 г.

 Мила С., липсата на мензес от над една година може да е безобидно, но 
може да означава и заболяване. Това може да се реши само след консултация с 
лекар. Моят съвет е - кажи всичко на майка си и направете консултацията.
 А за момчето - нищо друго не мога да те посъветвам, освен да събереш 
смелост и да го заговориш, да му припомниш как сте си играли... Не е изключено 
и на него да му се подкосяват краката, и той да се чуди как да те заговори, и как 
да ти припомни детските години ?!

----------------------

 Мили РИК,
 Казвам се Александра (Алекс) и съм на 14 г. (почти).Имам един проблем, 
който според мен вълнува повечето момичета на моята възраст. Родителите ми 
са разведени и аз живея при баща си. Нямам братя или сестри, нито пък други 
близки роднини, с които да споделя тревогите си. Проблемът ми се състои в това, 
че ме е страх от месечния ми цикъл, който за щастие все още не е започнал. 
Изчела съм всичките докторски книги на татко, но там е обяснено само научно 
- защо става така. А мен ме интересува колко дни продължава, как започва, боли 
ли, какво трябва да се направи, чувстваш ли се отпаднала, има ли неща, които не 
трябва да правя ? Мама (доколкото си спомням от 4 г.) през месец беше на легло 
- главата я боляла. Има ли нещо общо с това ? Моля Ви, разкажете ми всичко 
най-подробно ! Така помагате не само на мен, а и на много момичета, които 
изпитват срам да говорят по този въпрос с когото и да било. Очаквам отговора 
Ви, а дотогава всяка вечер ще се моля да не ми дойде !
 Алекс, 14 г.

 Мила Алекс,
 Въпросът действително е важен и, както показват някои анкети - не малко 
родители не подготвят достатъчно децата си за този момент. Ще се опитам 



накратко да ти отговоря.
 По принцип, един път месечно, в единия от двата яйчника узрява 
яйцеклетка - това се нарича „овулация“ и става някъде по средата между двете 
менструации. Тя се отделя от него, тръгва по маточните тръби към матката 
и „чака“ да бъде оплодена. Матката от своя страна се подготвя да приеме и 
храни оплодената яйцеклетка, като лигавицата в нейната кухина в това време 
става дебела и сочна. Ако оплождане не настъпи, яйцеклетката след 48 часа 
умира, нивото на хормоните в кръвта постепенно започва да спада и около 14 
дни след овулацията, дебелата и сочна лигавица, от която вече няма нужда, се 
разпада, и премесена с кръв се изхвърля от матката през влагалището навън 
- това е менструацията (мензес). Тя започва (най-често) със сравнително слабо 
кръвенисто течение от влагалището (тъмно, слузесто, гъсто и с характерна 
миризма), което постепенно в следващите дни се засилва, после отново 
отслабва и за 4-5 до 7 дни спира. В около 2/3 от случаите минава без болка или 
някакви други оплаквания. Някои момичета обаче по време на мензес изпитват 
напрежение, слаба или по-силна болка ниско в корема. Тя минава най-често 
от Бусколизин, Спазмалгон или Белдипин. Ако е много силна - трябва да се 
направи консултация с лекар. Какво трябва да правиш: щом почувстваш, че 
„ти идва“ - че нещо започва да тече от влагалището, трябва да си поставиш в 
слипа менструална превръзка (продават се в аптеките - „Дамски превръзки“ - 
няма нищо срамно в това да си купиш !) или да поставиш продълговато нагънато 
парче лигнин, което да поема течността. Това парче се сменя периодично, в 
зависимост от силата на менструацията от 1-2 до 7-8 на ден. Над 7-8 превръзки 
на ден се смята вече за много обилно кървене, което също налага консултация с 
лекар. По същото време, за да се избегне усещането на миризмата от околните 
е необходимо 2-3 пъти дневно външните полови органи да се измиват добре с 
вода. Обикновено менструацията минава без момичето да почувства някаква 
отпадналост (освен в случаите с много обилно кървене), но все пак има неща, 
които не трябва да правиш: в дните с по-обилно кървене - да играеш физкултура 
(казваш на преподавателя -“Днес съм неразположена, (не ми е добре) може ли да 
не играя физкултура ?“), да плуваш, да се къпеш във вана, в морето, да вземаш 
„Аспирин“(засилва кървенето !). Това, че майка ти е била всеки месец на легло 
вероятно има някаква връзка с мензеса, но какво по-точно й е било е трудно да 
се каже.
 Надявам се, че отговорих на основните ти въпроси. Ако имаш други (а те 
сигурно ще възникнат) - питай ! Питай баща си (въпреки, че е мъж все пак той ти 
е основния консултант !), приятелките си, просто - познати момичета или жени. 
Менструацията е една функция на човешкия организъм, както всички останали и 
няма никаква причина човек да се срамува от нея и да се срамува или страхува 
да говори за това. Нима се срамуваш да говориш за яденето (или се срамуваш 
ако някой те види да ядеш ?), за дишането, спането и т.н. ? Това са все функции 
на организма ! 

---------------------
 
Мила редакция, много ми харесва този вестник „Супер Рик“. Имам голям проблем. 
Аз съм добре развита, не пуша, не пия, не водя полов живот и не мисля да го 
водя. Проблемът ми е, че от три месеца не ми е идвал мензес. Има определени 
дни в които губя апетит. Понякога коремът ми издава различни шумове. И бих 
искала да Ви попитам какво може да ми е. Какво да правя.
 Александра, 13 г.

 Мила Александра, много са причините, които могат да спрат менструалния 



цикъл. Сред тях има и безобидни, и не толкова безобидни. Изброяването 
им би отнело много място, а и не е необходимо. Във всички случаи, ние в 
професионалната си практика спазваме едно правило - ако менструацията липсва 
за повече от три месеца - препоръчваме поне един преглед, а след него, ако се 
налага - и по-сериозно изследване. А това, че понякога губиш апетит е според 
мен безобидно. На всекиго се случва. Също така безобидни, според мен, са и 
шумовете в корема ти - причината е същата, поради която и дупето понякога 
издава шумове - газовете в корема. :)

------------------

 Казвам се Ваня, на 14 години съм. От близо година и половина имам 
редовна менструация, но не е като на другите ми приятелки на около 28 дни, а на 
всеки 19 дни. Вредно ли е това и трябва ли да отида на лекар ? Не съм говорила 
с родителите си защото ме е срам да им кажа !
 Ваня, 14 г.

 Мила Ваня, прието е че менструацията трябва да идва през интервал, 
който се намира в границите 21 - 35 дни (броено от първия ден на едната, до 
първия ден на другата). Ти с твоите 19 дни си малко под долната граница на 
нормата. Ако твоите менструации продължават 3 - 7 дни, не са много обилни, 
не са свързани със силни болки, след тях нямаш главоболие, главозамайване, 
черни точки пред очите - то аз не виждам причина за безпокойство. С течение 
на времето, постепенно интервалът ще се удължи. А срам от родителите, според 
мен, не трябва да има. Особено пък когато става дума за здравето. В човешкия 
организъм и в неговите функции няма абсолютно нищо срамно. А пък и кой друг 
ако не родителите ти (и най-вече - майка ти, като жена) биха ти се притекли 
първи на помощ в случай на нужда ?

-----------------

 Здравейте, казвам се Рени и съм на 14 години. Имам мензес от около 7 
месеца. Зная, че той трябва да идва през около 28 дни т.е. всеки месец, на 
приблизително една и съща дата. Да, но при мен не е така. Всеки месец той 
закъснява с една, две, а дори и повече седмици. Защо е така ?
 С обич: Рени

 Мила Рени, първо - до 1,5 – 2 години от идването на първата менструация 
е допустимо те да не идват редовно, да са през различни интервали, да 
„пропускат“ някой път и т.н. Второ - цифрата „28 дни“ не е задължителна. Просто 
това най-често се среща. А интервалът в който се смята за нормално да идват 
менструациите при едно здраво момиче е между 20-21 и 35-40 дни. Изчакай да 
мине година и половина и тогава, ако менструациите ти идват през интервал 
по-голям от 40 дни или идват „когато си искат“, обърни се за консултация към 
детски гинеколог.

-----------------

 Здравей любимо вестниче !
 Пише ти едно 12 годишно момиче (по-точно 12,5). Имам сериозен проблем, 
който ме мъчи от една седмица. Моля те дай ми много бърз отговор, защото ако 
до десетина дена не узная истината ще се побъркам (поне така си мисля) ! Имах 
приятел, с който се разделихме, а после пак се събрахме и решихме да опитаме 



отново. Първия път аз го изоставих, сега ме изостави той. Като всяко момиче и 
аз се целувах, но не с език, а просто по устните. Менструацията никога не ми 
е закъснявала а сега закъсня. Бременна ли съм ? Възможно ли е ? Коремът ми 
нарастна (малко), а когато спра да дишам - нещо шава. Абсурд е да кажа на 
някого, дори и на майка си. Не мога да отида на гинеколог. Отчаяна съм !
 „Х“, 12 г.

 Мила „Х“, първо - само от целувки не се забременява. Пък дори и те да са „с 
език“. Закъснението на менструацията е действително един от ранните признаци 
на бременноста, но то също така може да бъде причинено и от много други неща. 
Например - някакво притеснение в къщи или в училище (класни !! контролни !!), 
смяна на климат, пътуване и т.н. Второ - коремът нараства видимо чак някъде 
след четвъртия месец на бременността. А движенията на плода („нещо шава“) се 
усещат още по-късно - към 5-6 месец. Така че - не се притеснявай, за бременност 
не може да става и дума ! Все пак, ако менструацията продължава да не ти идва 
трябва да се обърнеш за консултация към детски гинеколог.

-------------------

 Д-р Сираков, аз съм на 15 г. Искам да Ви попитам каква може да е 
причината ако закъснее или изобщо не дойде менструацията ?
 Д., 15 г.

 Мила Д., причини може да има най-различни. На първо място трябва да се 
изключи една бременност. Бременност може да възникне или ако момичето води 
полов живот, или ако е имало някакви полови игри, при които сперма от момчето 
е попаднала във влагалището или близо до него. Това може да стане и без да се 
нарушава девствеността. Освен при бременност менструацията може да закъснее 
или изобщо да не дойде месец, два, три при някои заболявания (ангина, 
бронхопневмония и т.н.), при смяна на климат, отиване на море, преместване в 
друг град, при някакъв стрес - притеснения в къщи, в училище, смърт на близък 
човек, при някои диети (най-вече - ако не се яде месо), при силно отслабване 
на тегло и др. Както виждаш - причини много. По принцип, до година и половина 
от идването на първата менструация тези закъснения са нещо, общо взето, 
нормално. Ако обаче менструацията закъснее повече от три месеца, или ако 
има освен това болки в корема, засилване или появяване на косми по лицето, 
гърдите - трябва да се направи консултация с детски гинеколог. Ако има и най-
малката вероятност обаче да става дума за бременност - консултацията трябва 
да се проведе най-много до един месец от датата, на която е трябвало да дойде 
менструацията. Прекъсване на бременност се разрешава до 12 седмици, броено 
от първия ден на последната менструация, която е дошла.

-------------------

 Здравей супервестнико. Пише ви Л. и съм почти на 14 г. Проблемът ми е, че 
нямам мензес. Искам да попитам коя е най-ранната възраст за идването му и коя 
е най-късната. Мисля, че в други отношения съм развита и само това ме тревожи. 
Искам също да разбера дали може по нещо да се разбере, че скоро ще ми дойде 
менструацията. Обичам ви !
 Л., 14 г.
   
Мила Л., мензесът обикновено идва за първи път между 8 и 16 годишна 
възраст (средно - на 12,5 г.). Преди 8 г. е прекалено рано (тогава говорим за 



„преждевременен пубертет“), а ако до 14 г. не започнат да се развиват гърдите 
и окосмяването, и до 16 г. не дойде мензесът, то трябва да се потърси лекарска 
консултация. Друго едно правило е, че около 2 години след като са започнали да 
се развиват гърдите и окосмяването, първият мензес трябва да дойде. А признак, 
по който да познаеш, дали той скоро ще дойде няма.

-------------------

 Здравей д-р Сираков ! С много интерес и внимание следя рубриката 
„Поговори с нас“. И си позволявам няколко въпроса:
 1. Аз съм на 16 години, но все още нямам мензес, развити гърди и 
окосмяване.
 2. Въпреки, че съм на 16 г. аз съм 1,45 см. висока и тежа 30 кг. Не зная 
какво да правя, даже съм мислила за самоубийство...
 С обич Т., (Сандански)

 Мила Т., 16 години е границата, след която всяко момиче трябва вече да 
има мензес. От тук следва, че трябва да кажеш на майка си (евентуално да и 
покажеш вестника с моя отговор) и да си изберете един ден да дойдете в УБ 
„Майчин дом“, кабинет 178, за консултация. Най-вероятно ще се наложи да 
останеш при нас за пълни изследвания, които траят 3 дни. Имайте готовност за 
това. „Най-страшното“ нещо, което ще ти се случи по време на изследванията е 
едно вземане на кръв от вената за изследване на хормоните. Други неприятни 
или болезнени неща няма.

------------------

 Здравей д-р Сираков,
 Имам бяло течение близо 2 години. То на бельото ми първо е бяло, а после 
пожълтява. На 13 години съм и още нямам мензес. Отговори ми, защо пожълтява 
бялото течение и то ли оказва влияние за да не ми дойде мензеса ? Освен това аз 
съм добре развита и отдолу ме сърби. Защо имам сърбеж ?
 Я., 13 г.

 Мила Я., течението пожълтява под влияние на въздуха и защото изсъхва. 
След като казваш, че от две години имаш течение и си добре развита, това значи, 
че най-вероятно съвсем скоро ще ти дойде и първият мензес. Заради сърбежа 
обаче ти трябва да отидеш на гинеколог, защото най-често това е признак на 
инфекция с гъбички.

----------------------

 Казвам се Мирослава и съм на 17 години. Имам два проблема. Може би от 4 
- 5 години имам бяло течение. Ходих на гинеколог и той ми каза, че не е страшно 
и ще си мине с пубертета, но ако си измени цвета или започне да мирише да 
отида отново при него. Зная, че трябва да пазя строга хигиена и го правя. Но 
„това нещо“ започва да ме притеснява, защото никак не е приятно - най-вече 
през лятото, когато съм леко облечена. Аз имам приятел, който е 6 години 
по-голям от мен и когато се целуваме се възбуждам и секрецията се засилва. 
Направо ме е срам. С него се разбираме прекрасно, само дето той е на мнение, 
че може да се води полов живот и преди брака и много ме желае. Аз също не 
по-малко го желая, но съм такова момиче, което държи на честта и което има 
съвест. Малко може би не е типично за днешната младеж и е малко старомодно, 



но не мога да махна ей-така с ръка на тези си принципи. Той естествено не би 
направил онова, което е против волята ми защото много държи на мен.
 Моля помогнете ми по тези два въпроса.
 Мирослава, 17 г.

 Мила Мирослава, това, което ти е казал гинеколога е абсолютно вярно. 
Разбирам, че течението те безпокои, но има момичета и жени, при които 
нормалното течение е малко по-силно отколкото при другите. Неприятно е но не 
налага лечение. Само хигиена, което ти знаеш и спазваш. 
 По въпроса за приятеля ти - засилването на секрецията при възбуда е 
абсолютно нормално нещо, то показва, че всичко при теб функционира нормално 
и ти не би трябвало да се срамуваш от това. 
 По въпроса за половия живот - действувай така, както самата ти 
чувствуваш нещата. В момента ти го желаеш, но принципите ти, възпитанието 
надделяват. Някой ден, може би, ще надделее желанието... Половият живот е 
върховно изживяване, ако човек започне да го води естествено, когато му дойде 
времето. Когато почувствува, че му е дошло времето.

--------------------

 Скъпи д-р Сираков, имам проблем за който се надявам да ми помогнете.
Казвам се  П и съм на 13 години.
 1. Може би вече от една година и половина (а може и повече !) имам 
бяло течение. Когато забелязах, че доста бързо ми се замърсява бельото казах 
на майка ми. Тя ми каза, че може би имам бяло течение и дори не се опита да 
ми помогне. Интересувах се и накрая разбрах от една книга, че това може да 
се дължи на различни причини и е много опасно понякога. (Не знам дали има 
някакво значение - мензесът ми още не е дошъл.) Не знам какво да правя и 
затова се обръщам към Вас. Не искам да ида на лекар, защото се срамувам от 
него и от това да кажа за втори път на майка ми.
 2. Баща ми е много строг и имам проблем с излизанията. Как да го накарам 
да бъде по-мек с мен ?
 3. С приятеля ми ходя вече почти година. И двамата изпитваме нежни 
чувства един към друг, но не можем да ги изразим, защото и двамата се 
притесняваме. Как да разкрием чувствата си ?
 4. Как да кажа на родителите ми (на майка ми) за приятеля ми ?
 П., 13 г.

 Мила П., майка ти “не се е опитала да ти помогне” най-вероятно защото 
смята, че бялото ти течение е нещо напълно нормално. В 90 % от случаите това 
е вярно. Много пъти вече съм писал, но и на теб ще кажа - ако течението не е 
свързано с парене, болка, сърбеж, лоша  миризма или ако цветът му си остане 
бял до бледо жълтеникав - причини за безпокойство няма ! Разбира се, ти можеш 
да обсъдиш тези въпроси с майка си, да споделиш опасенията си. И двете трябва 
да свикнете да говорите свободно по тези въпроси. Срам или страх не бива да 
има - ами нали тя ти е най-близкия, най-първия съветник ?!
 2. Тук може би не е толкова въпрос на строгост. Животът на улицата 
стана много опасен, особено вечер и аз добре го разбирам, че го е страх да те 
пуска. Той не е сигурен, че ти няма да попаднеш в опасна ситуация, че няма 
да пострадаш. Ако искаш това да се промени ти би трябвало да проведеш една 
продължителна и упорита кампания за спечелване на доверието му. Тя може 
да продължи година, две. Да докажеш, ежедневно да доказваш (а не само да 



казваш !), че си достатъчно разумна, и че знаеш как да се държиш, знаеш къде 
и с кого може и къде не може да ходиш, какво може и какво не може да правиш, 
че държиш желязно на думата си. Че тръгваш да излизаш само тогава, когато си 
си научила абсолютно по всичко. Че като кажеш “Ще се върна в 9 ч.” това значи, 
че ще се върнеш в 9 ч. без една, а не в 9 и една минута... И след като постигнеш 
това, и го попиташ “Може ли да изляза ?”, той ще си каже: “Щом като иска да 
излиза, значи си е научила по всичко, тя многократно е доказвала, че е разумна, 
че знае какво прави и с кого излиза, връща се абсолютно точно...” и ще каже 
“Да”.
 3. Трябва един от двамата да направи някаква крачка. С едно  малко 
подаръче, с някоя лека милувка... По-нататък нещата ще тръгнат от само себе си.
 4. Първоначално не е необходимо директно да им казваш  “Аз имам 
приятел”. Покани го у вас един път, втори път, нека родителите ти да видят, че 
дружите, да се запознаят с него, да го упознаят, да видят, че не е лошо момче 
(вярвам, че не е !) и нещата ще се подредят нататък лесно.

--------------------

 Здравей мила  редакция  на  любимото ми  вестниче „Супер Рик“ ! Казвам 
се Елена и съм на 14 години. Въпросът ми е: Може ли девствено момиче да 
използува тампони по време на менструация и ако ги използува, какво би 
станало ?
 Елена, 14 г.

 Мила Елена, по принцип - може. Хубаво е, обаче, момиче, което иска да 
опита, да се консултира лично с гинеколог. Макари и рядко, девствената ципа 
(хименът) на някои момичета е с много тесен отвор и поставянето на тампон 
(и най-вече - изваждането му, тъй като той се надува, като се намокри) може 
да бъде затруднено. Също при тази консултация трябва да се определи и вида 
тампон („Нормален“ или „Мини“), както и да се изяснят някои общи правила при 
употребата им.

И още 18 страници...


