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   На 15-16 години нямаш менструация;
Кървенето се появява често – през 21 

или по-малко дни;
Или  твърде  рядко – 36-40 или повече 

дни;
Кървенето е много силно или много 

слабо;
Имаш влагалищно течение, което е 

обилно и със силна миризма.

С р е д н а т а  п р о д ъ л ж и т е л н о с т  н а  
менструацията е 4-5 дни. Нормална е и 
продължителността в интервал от 3 до 8 дни;

Когато интервалът от първия ден на 
едната до първия ден на следващата менстру-
ация е 28 дни. Когато интервалът е по-малък 
от 21 или по-продължителен от 32 дни, може да 
се смята, че е настъпило отклонение;

Загубата на кръв обикновено е между 50 
и 150 милилитра;

Кръвта е  с червено-кафеникав цвят, 
слузеста, лепкава, течна и трудно се съсирва. 

Сподели с родител и лекар специалист когато:

Всичко е нормално, когато:
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         И  ти  вече си голямо момиче. Отдавна вече 
си забелязала промените в своето тяло . Те са 
нови, правят те да изглеждаш по-голяма и те 
вълнуват. Те са нормални и не трябва да те 
тревожат.Случва ти се още нещо ново и то е 
менструалният цикъл.
   Менструация наричаме периодичното 
отделяне от матката на течност, която е 
смес от кръв, тъкана течност и малки 
парченца от маточната лигавица (ендоме-
триум). Първата менструация се появява при 
момичетата през пубертета. Това е период на 
преход от детската към зрялата възраст и е 
свързан с драстични физически, психически и 
социални промени.

        Пубертетът  при  момичетата  настъпва 
по-рано, отколкото при момчетата. Това се 
случва между 8 и 13  години при момичетата и 
между  9 и 14  години при момчетата.

    Менструалният  цикъл е физиологично 
явление, което съпровожда зрелостта при 
жената. Той настъпва след загиване на зрялата 
яйцеклетка (отделена от яйчника), която не е 
оплодена. В резултат на това от матката се 
изхвърля лигавицата, която е била подготвена 
да приеме оплодената яйцеклетка. Всичко това 
е придружено с кървене (менструация) и е израз 
на неуспешна възможност да се осъществи 
бременност.

    При появата на тези смущения е 
необходимо всяко момиче да се обърне за 
консултация към лекар – гинеколог.



По време на менструалния цикъл е необходимо да 
полагаш особени грижи за чистотата на цялото тяло и най-
вече на външните полови органи;

Ваната и влагалищните промивки са противопоказни. 
Достатъчно е измиването на външните полови органи с хладка 
вода и сапун (интимен душ гел и др.) най-малко два пъти дневно;

Трябва да  избягваш горещият душ и топлите процедури, 
които усилват кървенето;

Използвай дамски менструални превръзки за еднократна 
употреба, които сменяй често. Дамските превръзки са 
хигиенични и безопасни, изработени са от различни видове 
материи и изборът зависи от менструалното кръвотечение и 
от това с какъв тип превръзки се чувстваш най-добре;

Употребата на тампони е желателно да става само в 
краен случай и то за кратко време. При използване на тампони е 
необходимо ръцете ти да бъдат добре измити. Тампонът се 
сменя при нужда, но не бива да остава  във влагалището повече 
от осем часа, както и не трябва да се спи с него;

Свикни да отбелязваш в календарче първия ден на 
месечния си цикъл и неговата продължителност.

     Какви грижи да полагаш за тялото си?

София ул. “Враня” 20

2011

тел. 02 8130 400,  факс: 02 831 21 29
www.srzi.bg,  e-mail: director@srzi.bg

Столична регионална здравна инспекция


