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Покана
за рекламно участие в сп. Майчинство 

2019 г. 

Рубрики в списанието 
НОВИНИ И ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ 

Новости, свързани с бебето и майката – откриване на бебешки магазини, нови стоки и продукти 
за бременната, майката и бебето. Любопитни факти от света на научните изследвания, нови 
техники, продукти и методи, които могат да облекчат натовареното ежедневие на родителя. 

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ 

Рубриката, посветена на бременните жени и майките. Включва важна и полезна информация за 
бременната жена и начина й на живот – здраве, хранене, козметика, забавление. Полезни съвети 
за физическото и психическото здраве на бременната, както и за подготовката за раждането 
и идването на бебето. За майките тематиката е отново разнообразна и съобразена с тяхното 
ежедневие – не само за мама, която си е у дома по майчинство, но и за работещата майка, 
която се опитва да съчетава умело професионалната реализация с новото поприще. Търсеща 
актуална и систематизирана информация за себе си и семейството си. 

МАЙЧИНСТВО 

Училище за родители 
Материали, свързани с развитието на бебето по възраст. 

ЗДРАВЕ 

Актуални и полезни материали, свързани със здравето на бебето, подготвени от 
квалифицирани специалисти. Първи грижи за новороденото 
Кърмене, обличане, къпане и всичко, свързано с хигиената и здравето на малкото бебче. 
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ГРИЖИ И ВЪЗПИТАНИЕ 

Полезна информация за възпитанието и отглеждането на децата. Концепции и теории 
на специалисти в областта на детското развитие и педагогика. 

ХРАНЕНЕ 

Подробен и поетапен преглед за една от най-съществените нужди – храненето. Кърмене, 
помощни средства и аксесоари за кърменето; Захранване на бебето – концепции 
и варианти; Здравословно възпитание и правилни навици; Качество на храните; Рецепти 
за цялото семейство. 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

Основните въпроси, които вълнуват бременните и майките, поднесени в кратка и 
подредена форма. Необходимите правила и някои тайни хитрини за справяне с най-често 
срещаните проблеми, с които се сблъсква майката при отглеждането на бебето. 
И това ще мине… 
Страници, посветени на трудностите в родителството. Работещи решения за 
заплетените казуси, след които научаваме много. 

ОТ ОПИТ 

Рубрика, посветена на споделените опит и съвети. От майка за майка. С желание да 
помогнеш и да предадеш това, което си научил и смяташ за ценно. 

БЛЯСЪК 

БЕБЕ НА БРОЯ 

МОЯТА БРЕМЕННОСТ 

ПРОФЕСИЯ МАМА 

ВКЪЩИ 

Раздел за дома и семейството – основен приоритет на майката. Полезни съвети и практични 
препоръки за: грижата за дома; семейния уют; пътуването и почивката; забавленията и времето, 
което всички са ЗАЕДНО. 
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Тематични броеве – 2019 г. 
Наред с практични и полезни съвети от всякакви области, засягащи майчинството, всеки един брой през 2019 

ще бъде посветен и на една акцентна тема, която сме подбрали, въз основа на най-честите въпроси на 

майките към редакцията.  

Грипна вълна – януари/февруари 2019 г. – бр. 25 
Грипът на 2019 г.  – специфики и препоръки; 

Горните дихателни пътища – най-уязвимата точка; 

Симптоми и лечение на респираторните заболявания. 

Бебешки неразположения – март/април 2019г. – бр. 26 
Първата година се оказва истинско изпитание за цялото семейство, тъй като бебешките неволи идват една 

след друга: 

 Коликите – един от първите нечакани „гости“;

 Проблемите с терморегулацията; Повръщането, ненаддаването на тегло, съмнението за рефлукс;

 Подсичането и проблемите на чувствителната кожа;

 Никненето на първите зъбки;

 Крустите; Афтите и др.

Подаръчна книжка в броя – Здрави детски зъбки 

Изключително важен проект, насочен към оралната хигиена на децата. Под авторството на 

проф. Пенева от Стоматологичния факултет в МА „София“, книжката представлява 

достъпен и полезен справочник 
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Първи грижи за бебето – май/юни 2019г. – бр. 27 
Списъкът на бебето – какво е най-необходимо да набавим; 

У дома с ново бебе крие цял куп нови предизвикателства, които мама трябва да се научи да прави: 

 Как да се грижи правилно за хигиената на бебето – къпане, обработка на пъпчето, смяна на пелените;

 Как да е сигурна, че малкото се храни достатъчно;

 Как да стимулира малчугана – чрез масаж, пасивна гимнастика и подходящи упражнения;

 Атопичната кожа – един комплексен проблем.

Подаръчна книжка в броя – Хранене и захранване на бебето 

Книгата ще е посветена на един от най-важните аспекти в отглеждането на децата, 

особено през първата година след раждането им. Проект ще представя подробен поглед 

върху някои дискусионни въпроси, като ще отчита както новите тенденции, така и 

утвърдените в педиатричната практика норми. Книгата ще се спре детайлно върху 

кърменето, смесеното хранене, захранването, както и върху изграждането на правилни 

хранителни навици. В приложението ще бъде допълнена с практични и лесни за 

приложение рецепти. Ще обърнем внимание и на някои от трудностите, които са 

свързани с храненето. Информацията ще бъде разнообразна, но съобразена с 

препоръките на Световната здравна организация и Европейското сдружение по 

педиатрия, гастроентерология, хепатология и хранене.   

Водата – юли/август 2019г. – бр. 28 
Вирусните инфекции през лятото – въпрос с повишено внимание; 

Подробен списък за пътуване с малко бебе; 

Лятна аптечка; 

Какви рискове крие водата? 

Водата за кърмачета – необходимо ли е да е специална? 
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Имунитет – септември/октомври 2019г. – бр. 29 
Закаляване – изпитани с времето рецепти.  

Стимулиране на имунната система на детето. 

Как да подготвим детето за предизвикателствата на есента: 

 Постъпването в градина;

 Бумът на вирусни заболявания;

 Паразитите – въшки, гъбички и др.

Подаръчна книжка в броя – Здравето на бебето 

Да се погрижи за здравето на най-уязвимата група – децата, е сред приоритетите на 

всеки родител. Точно преди началото на студената част от годината, заедно с опитни 

специалисти в областта на детското здраве, ще направим компилация от материали, 

посветени на закаляването, превенцията, чревната микрофлора, храненето и най-

честите вирусни и бактериални инфекции в ранното детство. Ще обърнем внимание 

също така на съдържанието на домашната аптечка, както и на опасностите по време на 

път. Разбира се, в книжката ще присъства и глава за спешната помощ, тъй като именно 

родителите трябва да реагират своевременно и адекватно при инцидент. Под формата 

на информативно и достъпно помагало, книжката ще бъде наръчник за здраве за 

родители. 
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Здраве на бебето – ноември/декември 2019г. – бр. 30 
Често боледуващо дете – все по-чест феномен; 

Вирусна или бактериална – това е въпросът; 

Шарките – съвети и препоръки; 

Противогрипната ваксина – за или против.  

Подаръчна книжка в броя – Помощник на мама 

Тематичната книжка ще разгледа някои от нормалните етапи през които преминава едно 

семейство, когато се появи бебето.  

Как се изгражда режим на бебето? 

Бебешките неразположения и техните решения: 

• Колики, • Рефлукс,• Никнене на зъби,• Дерматити, 

• Алергии и др.

Развитие на детето 

Масажът и гимнастиката – не просто важни, а задължителни процедури, стимулиращи развитието на детето. 

Успешни техники за успокояване на бебето. 

Сравнителни таблици за ръст, тегло и развитие.  

И още много практични съвети, решения и препоръки за отглеждането на малчуганите. 
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