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Храненето на бебе с муковисцидоза е подобно на 
това на всяко друго бебе. Въпреки това, бебетата 
с муковисцидоза имат някои допълнителни нужди. 
Следната информация описва как можете да 
осигурите здравословно хранене на Вашето дете. 
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Наръчник за хранене на бебета

Храненето на бебе с муковисцидоза е подобно на храненето на което и 
да е друго бебе. Въпреки това, бебетата с муковисцидоза имат някои 
допълнителни нужди:

С какво мляко да храня детето си?

Както кърмата, така и млеката за кърмачета са подходящи за повечето 
бебета с муковисцидоза. Въпреки това, понякога децата ще се нуждаят 
от специални висококалорийни, с високо съдържание на белтъци млека 
или предварително разградени храни, за да постигнат желаното надда-
ване на тегло. 
Вашият специалист по хранене или педиатър ще обсъдят с Вас най-
добрия вид мляко, който да давате на детето си. Все пак, следната 
информация дава обща представа за различните налични възможности. 

Кърма

Кърмата е най-доброто мляко за здравите 
бебета и за повечето бебета с муковис-
цидоза. Тя съдържа всичко необходимо за 
растежа и развитието на детето през 
първите шест месеца от неговия живот. 
Хранителните вещества, които съдържа 
са лесно разградими и усвоими. Освен това 
съдържа антитела, които представляват 
известна защита срещу някои инфекции, 
като например кашлица, настинки, ушни 
инфекции и коремни неразположения. Много 
бебета с муковисцидоза растат добре, 
докато се хранят с кърма и затова кърме-
нето се насърчава, там където е възможно. 

Някои бебета с муковисцидоза имат допъл-

нителни енергийни нужди и може да имат 

затруднения с покачването на теглото. 

Ако случаят е такъв и Вашата техника на 

кърмене е добра (засукване и поза) и спазвате 

определена честота на кърмене, но въпреки 

това детето не наддава достатъчно, може 

да се наложи да дадете допълнително от 

обикновените или допълнително обогате-

ните млека за кърмачета. Ако има нужда от 

обогатените млека за кърмачета, те могат 

да Ви бъдат изписани. Вашият диетолог ще 

Ви посъветва за най-добрия избор на храни, 

ако имате нужда от добавка към кърмата. 

–  Повечето бебета се нуждаят от 
панкреасни ензими (виж по-долу) 
за храненията. Те заместват 
нормално произвежданите от 
панкреаса храносмилателни сокове 
и помагат за разграждането на 
мазнините, намиращите се в 
млякото и твърдите храни. Също 
така те помагат за разграждането 
на белтъците и въглехидратите. 

–  Някои бебета се нуждаят от 
допълнителни калории, за да 
наддадат на тегло и да израснат, 
достигайки пълния си потенциал. 

–  Повечето бебета се нуждаят 
от допълнителни количества 
мастно разтворими витамини 
А, D и Е. Някои имат нужда 
допълнително и от витамин К. 

–  Някои бебета се нуждаят от допъл-
нително количество сол (натриев 
хлорид), даван в течна форма. Ако 
това е необходимо, Вашият лекар 
ще го изпише на детето Ви. 
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Млека за кърмачета

Ако не сте в състояние да кърмите или 
просто избирате да не кърмите, има голям 
брой налични за закупуване млека за кърма-
чета, които са предвидени за употреба 
между 0 и 12 месеца. Всички те са подходящи 
за деца с муковисцидоза и повечето деца 
наддават задоволително с тях. 

Обогатени млека за кърмачета

Ако бебето Ви среща трудности с надда-
ването на тегло, диетологът Ви може да 
Ви посъветва да дадете обогатено мляко 
за кърмачета. Това мляко съдържа допълни-
телно калории и други хранителни съставки 
като белтъци, витамини и минерали, пома-
гащи на Вашето дете да наддава. Обога-
тените млека за кърмачета са специално 
произведени за деца, които не наддават на 
тегло или не израстват достатъчно. Те са 
достъпни при предписване от личния лекар. 

Специални млека
Понякога специалистът по хранене или 
лекарят Ви могат да препоръчат за детето 
специално мляко, което съдържа мазнини, 
белтъци и захари в по-лесно разградима 
форма. Това е така, защото някои бебета 
с муковисцидоза имат проблеми с храно-
смилането на стандартните млека за 
кърмачета или на кърмата. Това най-често 
се наблюдава при бебетата, които са се 
нуждаели от хирургична намеса на червата. 
Много бебета, които са претърпели 
операция, могат да понесат кърмата или 
млякото за кърмачета. Специалните млека 
ще се използват единствено, ако детето Ви 
трудно понася обичайната храна. 
Някои бебета може да страдат от рефлукс, 
който причинява повръщане и увеличава хри-
повете. Ако случаят е такъв, прибавянето 
на сгъстител към храната като Thick N 
Easy (Fresenius) може да помогне. Друга въз-
можност е използването на антирефлуксни 
млека. 

Какво количество мляко трябва да приемат бебетата?

Няма установени за това правила. Най-добре е бебетата да се хранят 
на поискване и така те биха получавали оптималното количество мляко. 
Въпреки това, ако Вашето бебе поема малки количества мляко или не 
се събужда само за храненията през деня, моля обсъдете това с Вашия 
специалист по хранене (лекар). Ако имате каквито и да е опасения за 
предлаганото количество мляко или за честотата на храненията, спе-
циалист по хранене с радост ще Ви даде необходимия съвет (можете да 
потърсите съвет и от наблюдаващия Ви лекар). 

Кога може да се дава краве мляко като напитка?

Пастьоризирано краве мляко не бива да се дава като напитка преди 
навършване на едногодишна възраст, тъй като то е бедно на желязо. 
Следователно е по-добре да се продължи с кърма, млека за кърмачета 
или обогатени млека за кърмачета до навършване на 1 година. За някои 
бебета може да е от полза да се продължи с даването на мляко за 
кърмачета и след едногодишна възраст. То съдържа същите калории 
като пастьоризираното мляко и е добър източник на други хранителни 
вещества като желязо и витамин С. Може да е от допълнителна полза, 
ако малкото дете яде само малки количества твърда храна. Друга въз-
можност е след шест месеца да се продължи да се дава преходно мляко. 
То съдържа повече желязо и други хранителни вещества, но калориите 
са все още същите като на обикновените млека за кърмачета. 



5

Панкреасни ензими

Панкреатичните ензими са естествени химични вещества, които 
помагат на бебето да разгради и усвои белтъците, мазнините и въгле-
хидратите в храната. Ензимите се съдържат в храносмилателните 
сокове, произведени от панкреаса. 
При повечето хора с муковисцидоза панкреасът не функционира 
нормално. Това състояние е известно като панкреасна недостатъч-
ност. Наблюдава се при около 90% от хората с муковисцидоза. 
Панкреасната недостатъчност може да доведе до затруднения в 
храносмилането на храната, което би довело от своя страна до слабо 
наддаване на тегло и забавяне на растежа при децата, както и до поява 
на симптоми като често изхождане на кашави изпражнения и подуване 
на корема. 
Повечето бебета с муковисцидоза се нуждаят от добавка с панкреасни 
ензими, за да заместят непроизведените от техния панкреас. 
Съвременните лекарства, които съдържат панкреасни ензими се дават 
под формата на малки капсули или гранули, наречени минимикросфери. 
Обикновено те са много ефективни в подпомагането на храносмилането. 
Дозата на ензимната добавка ще бъде изписана в болничното отделение 
и е различна при отделните деца. Както за кърмените деца, така и за 
тези, получаващи мляко за кърмачета, най-добре е минимикросферите 
да се смесват с малко количество мляко, когато децата са много 
малки, а за по-големите с плодово пюре. Ензимите трябва да се дават с 
лъжица в началото на храненето. Плодовото пюре поддържа гранулите в 
гелообразно състояние и ги прави по-лесни за поглъщане от бебето. Под-
ходящи са, както домашно приготвените пюрета, така и закупените. 

Предупреждение

Не слагайте гранулите на „сухо” в устата на бебето, 
тъй като може да причинят задавяне. 
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Захранване

Кога да започнем захранването?

Захранването е процес на постепенно въвеждане на твърда храна в 
менюто на бебето. Не е необходимо да въвеждаме твърда храна преди 
достигане на шестия месец, въпреки че някои родители намират, че 
детето им е готово да бъде захранено по-рано. Най-рано захранването 
може да бъде започнато през 17-та седмица. 

Три признака, че детето Ви е готово да бъде захранено:

Всяко бебе е индивидуален случай, но има три ясни знака, които заедно показват, че бебето 
Ви е готово за твърда храна успоредно с кърмата, обикновените или обогатени млека за кър-
мачета. Много рядко тези три знака се появяват заедно преди достигане на шест месеца. 

Някои знаци, могат да се преценят погрешно като признак 

за това, че бебето е готово да приема твърда храна:

–  дъвчене на 
юмручетата 

–  събуждания през 
нощта, като преди 
това не ги е имало

–  искане на 
допълнително 
количество мляко

Това е нормална част от поведението на бебето и не е 
задължително знак за глад или за това, че детето е готово за 
захранване. Въвеждането на твърда храна няма да ги накара 
най-вероятно да спят през цялата нощ. Допълнителното 
количество мляко е обикновено достатъчно до периода, през 
който детето ще бъде готово да бъде захранено. Да започнем 
с това, че количеството на приетата от бебето храна е 
по-малко важно, отколкото това да привикне да приема твърда 
храна. 
Те ще продължават да приемат по-голямата част от храната 
си като кърма, обикновено или обогатено мляко за кърмачета. 
Бебетата нямат нужда да започват с три хранения на ден, 
така че можете да започнете да предлагате храната във 
време, удобно за Вас и детето. Постепенно Вие ще можете 
да увеличите количеството и вида на храната, която бебето 
Ви яде до момента, в който то ще яде същото, както цялото 
семейство, но в по-малко количество. Това дава възможност на 
храносмилателната система да се развие, така че да се справи 
с твърдата храна. Включват се твърди храни под формата на 
пюрета и зърнени храни смесени с мляко. 

1.  Детето 
може да 
стои седнало 
и държи 
главичката 
си стабилно. 

2.  То може да координира 
движенията на очите 
си, ръцете и устата 
си, така че да може да 
погледне храната, да 
си вземе от нея и да 
я сложи в устата си, 
напълно самостоятелно. 

3.  То може да поглъща 
храната. Бебетата, 
които не са готови 
за това, ще избутват 
с език храната навън 
от устата и ще имат 
повече от нея по лицето 
си, отколкото в устата. 
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Първи стъпки

–  Винаги бъдете с Вашето бебе, 
когато яде, в случай, че се задави

–  Позволявайте на бебето да се 
забавлява пипайки и държейки храната

–  Позволявайте на бебето Ви 
да се храни само с пръсти, 
веднага щом прояви интерес

–  Не насилвайте бебето Ви - 
изчакайте до следващия път ако 
в момента не е заинтересовано

–  Ако използвате лъжица, изчакайте 
бебето Ви да отвори уста преди 
Вие да му я предложите. На 
Вашето бебе също може да му 
хареса да държи лъжицата. 

–  Започнете предлагайки само няколко 
парченца или няколко чаени лъжици 
от храната, веднъж на ден

–  Храната да е топла (не гореща) 
и винаги я опитвайте преди 
да я дадете на бебето Ви

Храни за въвеждане от    17    -та седмица

Ако след консултация с Вашия специалист по хранене или лекар, решите да въведете 
твърда храна преди шестия месец, трябва да избягвате даването на някои храни, тъй 

като те биха могли да предизвикат хранителна алергия. Такива са храните, съдържащи 
пшеница, глутен, ядки, фъстъци, фъстъчени продукти, семена, черен дроб, яйца, риба, 

ракообразни, мед, краве мляко и меко или непастьоризирано сирене. 

Въведените храни на този етап трябва да бъдат под формата на пюре. 

Плодовите и зеленчукови пюрета, както и оризът са добри предложения за първа храна. Те 
не съдържат допълнителни мазнини и Вие няма да се тревожите за даването на панкреасни 
ензими с тях. Продължете да храните бебето си с обичайната храна – кърма, обикновено или 
обогатено мляко за кърмачета. Веднъж започнете ли да давате храни съдържащи мазнини, 
като пюрета с пиле, с месо или риба, ще се наложи да давате и панкреасни ензими. Вашият 
специалист по хранене ще Ви посъветва за количеството, което да дадете. 
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Храни за въвеждане от          -ти месец

На шест месечна възраст бебето Ви ще бъде готово да яде пасирани храни. 
Добри храни са пасираните или меките варени плодове и зеленчуци като пащърнак, сладък 

картоф, морков, ябълка или круша - всички трябва да са обелени. Също така може да се даде 
мек плод като праскова, пъпеш, банан и авокадо на малки резенчета или пасирани. Оризът 
или зърнената храна може да се смеси с обичайното мляко на бебето. 
Продължавайте да храните бебето с кърма, обикновено или обогатено мляко за кърмачета 
както винаги, но не предлагайте пълномаслено краве мляко за пиене до навършване на една 
година. 

Храни за въвеждане от           -ми  до           -ти  месец

Постепенно бебето Ви ще премине на три ястия на ден. Те ще бъдат смесица от меки 
резенчета храна, пасирана или намачкана. Менюто на бебето Ви ще трябва да се състои от 
разнообразие от следните видове храни: 

Други храни: меки крехки сготвени меса (пилешко), пасирана риба 
(добре проверена за кости), макаронени изделия, юфка, препечена 
филийка, леща, ориз и намачкани твърдо сварени яйца, яйчни жълтъци. 
Също така пълномаслени млечни продукти като кисело мляко или прясно 
изкиснато зряло сирене. Краве мляко може да се използва при готвене 
или добавено към готвени ястия. 

Чаши: дайте чаша от около шестия месец и предлагайте глътка вода 
с ястията. Използването на чаша ще помогне на бебето Ви да се научи 
да отпива, а това е добре за неговите зъби. 

Панкреасни ензими ще са необходими за всички храни, съдържащи 

мазнини: кисело мляко, млечни десерти, месо и пиле. Специалист по 
хранене ще Ви посъветва какво количество да давате. 

плодове и 
зеленчуци; 

хляб, ориз, макаронени 
изделия, картофи и други 
въглехидратни храни; 

месо, риба, 
яйца, бобови 
храни; 

мляко и 
млечни 
продукти. 
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Панкреасни ензими

Вашето бебе ще яде сега вече по три пъти на ден ястия, ако е необходимо пасирани, плюс 
кърма, обикновено или обогатено мляко за кърмачета или пълномаслено краве мляко. На този 
етап може да започнете въвеждането на малки междинни закуски като плод, зеленчук на 
парченца, печена филийка и оризови кексчета. Ако детето Ви се нуждае от допълнителни 
калории за своя растеж, специалист по хранене ще Ви препоръча подходящи висококалорийни 
храни. 
Детето Ви сега вече може да пие пълномаслено краве мляко. Избирайте пълномаслени 
млечни продукти, тъй като децата под две години се нуждаят от допълнителните калории 
и витамини, съдържащи се в тях. 
Може да давате на бебето Ви:

Храни за въвеждане от   12     месеца

–  Три до четири порции 
на ден въглехидратни 
храни като картофи, 
хляб и ориз

–  Три до четири 
порции на ден 
плодове и зеленчуци

–  Две порции на 
ден месо, риба, 
яйца, варива (боб, 
грах, леща)

Панкреасни ензими не са необходими при даване на плодови и 
зеленчукови пюрета. Но ще Ви се наложи да нагласяте дозата на 
ензимите при прием на храни, съдържащи мазнини. Специалист 
по хранене ще Ви посъветва как да го правите. 

Ако започнете захранването по-рано, не 
трябва да намалявате обема на даваното 
мляко. В самото начало твърдите 
храни се дават да допълнят храненето 
с мляко, а не да го заместват. 
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Предупреждение

Не е необходимо да давате рутинно витамини за 
деца и майки в допълнение към тези добавки. 
Трябва да обсъждате всяка добавка с Вашия 
специалист по хранене /лекар. 

Въпроси, които биха Ви вълнували

За пиенето на друго освен мляко?

При муковисцидоза има известна загуба на витамин А, D и Е с изпраж-
ненията. Затова е важно да давате на бебето Ви добавка с тези 
витамини. 

Витамин А и D се дават обикновено заедно в течна форма в комбинация 
с други витамини от група В и С. 

Витамин Е се дава отделно в течна форма. 

Витамин К също може да е необходим. Това се преценява индивидуално. 
Ще получите съвет за количеството, което да давате. 

До 17-та седмица млякото е единствената напитка, от която повечето 
бебета се нуждаят, въпреки че при горещо време някои деца се нуждаят 
от малко допълнително количество преварена хладка вода. 

От около шестия месец, при условие че наддаването на тегло е задо-
волително, може водата, добре разреден плодов сок или сок за бебета 
да замести кърмата при хранене, но е важно да се поддържа приемът 
на мляко от 500 - 600 мл на ден и след шестия месец. В този период то 
може да се предложи от чаша. 

Какво ще кажем за добавките с витамини?
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Бебетата нуждаят ли се от допълнително сол?

Обобщение

Храненето на бебе с муковисцидоза не трябва да се разли-
чава прекалено много от това на което и да е друго бебе. 
Не се изисква допълнително време или енергия за даването 
на панкреасните ензими или евентуално за приготвянето 
на млякото, но ако се установи добра рутинна практика, 
тези допълнителни задачи ще се превърнат в навик.  
Понякога може да се окаже обезкуражаващо храненето на което 
и да е бебе, но също така може да е много забавно, както за 
родителите, така и за бебето. Позволявайте на бебето Ви да прави 
бъркотия и да се храни само когато е способно вече на това.  
Моля, опитайте и се радвайте на това преживяване. Помнете - 
Вашият специалист по хранене или екипът по муковисцидоза ще се 
радват да Ви помогнат, каквито и питания да имате за храненето. 

Кърмата, както и млеката за кърмачета са с ниско съдържание на 
сол и обикновено това може да доведе до проблеми при бебетата с 
муковисцидоза. Някои лекари дават на бебетата допълнително сол 
под формата солеви разтвор, приготвен от фармацевт. Дава се след 
изписване от личния лекар. 

Ако детето Ви се нуждае от допълнителна добавка със сол, лекарят Ви 
ще препоръча това. 

Предупреждение

Моля, не добавяйте допълнително сол към изцедената кърма или 
към шишето с мляко, ако лекарят Ви не Ви е посъветвал за това. 
Добавянето на прекалено много сол към храната на бебето 
може да причини повръщане или проблеми с бъбреците. 
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