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        Електронно списание за репродуктивно здраве на клиника САГБАЛ „Д-р Щерев”                                                                                                               Разпространява се безплатно 
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АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ” 
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Заедно да намерим отговорите на 
вашите въпроси! 

Имало едно време една жена... Тя много силно 
искала да има своя рожба, но все нещо не се 
получавало. Един ден отишла при една магьосница и 
след като споделила желанието си, взела от нея едно 
семенце. Отгледала от него прекрасно цвете, веднъж 
го целунала, цветето се разтворило и в него се 
появило очарователно момиченце, голямо колкото 
човешки палец.  
Това е част от приказката на Андерсен „Малечка”, 
която често сме слушали и чели като малки. 
Забелязали ли сте в колко много приказки се описват 
истории, в които някое семейство желае да има дете 
и прави всичко възможно това да се случи! 
Това ме кара да се замисля, че много често за 
разрешаването на даден проблем е нужно да 
споделиш, да попиташ, да се информираш.  
Ние също се стараем да ви бъдем постоянно от полза, 
да ви помагаме, съветваме, информираме за всичко, 
което се случва или ви вълнува. Напоследък гореща е 
темата за дейността и организация на работа на 
„Фонд за асистирана репродукция”. Много от вас 
живо се интересуват от конкретни аспекти на 
дейността, приема на документи, колко дълго трае 
процедурата по одобрение и т.н. Ежедневно 
получаваме редица запитвания по различни случаи и 
казуси. Именно затова решихме да посветим този 
брой на „Фонд за асистирана репродукция” – тук ще 
намерите отговори на най-често задаваните от вас 
въпроси, които обобщихме в рубрика „Въпроси и 
отговори за Фонда”. 
Ще ви представим отново и нашето прохождащо АРТ 
училище, както обикновено ще споделим с вас и 
някои новости от областта на репродуктивната 
медицина. 
Искрено се надяваме отново да сме ви предоставили 
едно полезно четиво! 
 
Приятно четене! 

 

Йоана Тодоров a  
гл.  редактор  
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Въпроси и отговори за Фонда 
В САГБАЛ „Д-р Щерев” беше 
разкрит специален кабинет, в 
който се приемат и попълват 
документи за кандидатстване по 
Фонда за асистирана 
репродукция. Ето и отговорите 
на някои от най-често 
задаваните въпроси на 
пациенти, потърсили нашето 
съдействие и подкрепа.  
 
 За колко време ще бъда одобрена 

от Фонда и кога мога да започна 

процедурата? 

Срокът за одобрение на 

документите на всяка една двойка е 

от 1 до 3 месеца, но може да отнеме 

и по-дълго време, ако листата на 

чакащите е по-голяма. Процедурата 

по финансирания от Фонда ин витро 

опит може да започне след 

получаване на одобрение. 

Ще се налага ли да заплащам 

допълнителни средства по верме 

на процедурата и ако да, за какво? 

Фондът отпуска до 5000 лв. за един 

ин витро опит. Допълнително 

заплащане може да е необходимо 

за изследвания и/или процедури, 

които не се покриват от това 

финансиране. (Виж по-долу 

материала „Какво финансира 

фондът и как да се възползваме от 

отпусканите средства?” – части 

„КАКВО финансира Фондът?” и 

„КАКВО НЕ финансира Фондът?”) 

Допълнително заплащане може да е 

необходимо и ако е необходимо по-

голямо количество хормони за 

стимулация, които не могат да се 

покрият изцяло от предвидените за 

тази част от процедурата средства.  

Има ли телефони за контакт с 

Фонда за проверка статуса на моето 

заявление?  

02/ 8953146, 8953148 

Къде се намира седалището на 

фонда и как най-лесно да го 

открия? (виж картата по-долу на 

страницата!) 

Адрес на Фонд за асистирана 

репродукция 

ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА 

София 

Бул. „Акад. Иван Гешов” №15 

Ет. 11, стая 36 

(тролеи 2, 8, 9, автобуси 64, 74, 604) 

Към кого да се обръщам за 

въпроси, които ме вълнуват? 

В САГБАЛ „Д-р Щерев” е открит 

специален кабинет за попълване на 

документи за кандидатстване по 

Фонда. Информация относно 

нужните документи и 

административните процедури в 

него дава Ваня Бъндарска. Телефони 

за контакти:  

02/9200901, вътр. 120 

0884301169.  

 

 
 

Мога ли да кандидатствам повече 

от един път за финансиране от 

Фонда в случай на неуспешна 

процедура? 

Да. Фондът покрива до 3 опита ин 

витро. 

За какъв период от време мога да 

се възползвам от безплатните 

процедури по Фонда?  

За неограничен период от време, до 

навършване на определената в 

наредбата възрастова граница от 43 

години. Максималният брой 

финансирани от фонда ин витро 

опити е три.  

Кой получава средствата за 

финансиране на процедурата - 

лицето, което кандидатства или 

клиниката, в която ще се прави 

процедурата? 

Средствата се превеждат на 

клиниката, в която двойката е 

избрала да извърши процедурата.  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

АРТ училище 
 

На пациентите с репродуктивни проблеми трябва да е ясно – 
задълбочаването в проблема не води до „полудяване”, но е тежко 
изживяване и да поискаш помощ за по-лесното преминаване през 
него не е срамно. Много наши пациенти правят грешката да се 
опитват да преминат през лечението мимоходом, сякаш това не се 
случва на тях. И не случайно наричам това грешка, защото просто 
този подход е невъзможен – той или се проваля още по време на 
процедурите, или оставя своите тежки психологически отпечатъци.  
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Кой ще ме информира, когато бъда 

одобрена и как ще бъда 

информирана? 

Фондът е ангажиран с 

информирането на одобрените 

двойки. Одобрението се съобщава с 

позвъняване по телефона. Това е 

причината в документите за 

кандидатстване да е необходимо 

изключително прецизното и пълно 

внасяне на координати за обратна 

връзка.  

Какъв е максималния брой 

процедури, които заплаща Фонда? 

Фондът заплаща максимум 3 ин 

витро опита. 

 

Ако преди години съм се 

възползвала от финансиране на 

лекарства за ин витро по НЗОК, 

имам ли право да кандидатствам за 

финансиране от Фонда? 

Да. Предишното финансиране от 

НЗОК няма да повлияе на 

одобрението при кандидатстване по 

Фонда.  

В документите за фонда се попълва 

декларация, че не съм под 

запрещение. Какво означава това? 

Запрещение е юридически термин, 

който означава отнемане или 

ограничаване на гражданската 

дееспособност на физическо лице в 

следствие на психическо 

 

 

 

 

 

заболяване.  

В заявлението се попълва 

индикация по чл. 26. Какво 

означава това? 

Това са медицинските случаи, при 

които Фондът отпуска финансиране 

за ин витро. (Виж по-долу материала 

„Какво финансира фондът и как да 

се възползваме от отпусканите 

средства?” – част „КОГА финансира 

Фондът”) 

Има ли възрастова граница за 

двойките при приема на документи 

и каква е тя? 

Определена е максимална възраст 

за жената и тя е 43 години. 

 
 
 

Да попаднеш във водовъртежа на 
процедурите по асистирана 
репродукция! Дали са наясно с 

предстоящото хората, които 
започват лечението си? Във 
форумите може да се намери много 
информация за това как е протекла 
процедурата при различните 
момичета. И е добре, че има и други 
хора, минали по този път. Когато се 
започва, обаче, е важно да се има 
пълно доверие в лекаря и затова 
предварителното проучване играе 
важна роля за избора му.  
Нормално е хората, които се лекуват 
в клиника по стерилитет, да са 
стресирани. Най-малко – 
фрустрирани. Защото фрустрацията  

се появява, когато на пътя на човека 
към постигането на важни за него 
цели се появи преграда или 
препятствие. Не е нужно с много 
думи да се обясни колко голямо 
изглежда препятствието в очите на 
двойка, която не може да зачене 
след известно време опити. Освен 
невъзможността нещата да се случат 
по естествен път, върху общия фон 
влияе и неяснотата около проблема, 
изследванията, които трябва да се 
направят, процедурите, през които 
трябва да се премине. Всеки случай 
е индивидуален, така, както са 
 

Ани Коцева, психолог 
САГБАЛ „Д-р Щерев” 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различни двойките и тяхната 
история.  
В нашата клиника се стараем 
проблемът на двойката пациенти 
да се разгледа от всички страни. 
За екипа е важно лечението, 
което бъде назначено, да е точно 
и съответстващо за конкретната 
двойка. Всички ние, както и 
пациентите, знаем и сме наясно, 
че организмът на жената реагира 
по различен начин на 
предписаното лечение, в 
зависимост от нивото на стрес в 
момента на прилагане на 
лечението. Затова нашия 
стремеж е да ограничим и 
премахнем, доколкото е 
възможно, някои от негативните 
фактори, които играят роля на 
фрустратори (фактори, които 
предизвикват стрес).  
Освен непрекъснатото 
усъвършенстване на знанията и 
уменията на персонала и работа 
със съвременна техника на 
световно ниво, един нов начин, 
който решихме да използваме, е 
повишаване на нивото на 
информираност на пациентите за 
предстоящите процедури. 
Доказано е, че когато се започне 
курс на лечение, той оказва 
влияние върху създадения 
порядък в живота на засегнатите, 
които реагират с напрежение и 
свръхусилие, за да създадат нов 
ред, който включва вече и 
режима на лечението. През този 
период стресът се повишава. 
Именно върху ограничаването на 
този вид стрес решихме, че може 
да се повлияе чрез 
новосъздадения в клиниката 
информационен курс „АРТ 
училище”. 
Целта на курса „АРТ училище” е 
информационно да се подготвят 
 

пациентите за предстоящите 
процедури и да се дадат 
препоръчителни напътствия от 
специалисти, работещи в 
областта на репродуктивното 
здраве, което, от своя страна, да 
повлияе върху напрежението и 
стреса, неизбежно съпътстващи 
лечението на безплодие. 
Информацията, получена по 
време на курса и на дискусията, 
успешно може да бъде 
използвана за съставяне на план 
за разпределение на времето, 
докато траят процедурите и да 
помогне на двойките да 
подредят приоритетите си. 
Изследванията показват, че тези 
двойки, които имат съзнание за 

управление на лечението си и го 
планират заедно с останалите 
сфери на живота си, по-лесно се 
справят с трудните моменти и 
достигат до успешен резултат. 
Нашият екип си дава сметка, че 
индивидуалният разговор с 
лекуващия лекар предлага 
конфиденциалност, а 
посещението на едно подобно 
групово информационно събитие 
налага излизане от анонимност, 
на „светло” и среща „лице в 
лице” с други двойки, които имат 
подобен проблем. Въпреки че с 
началото на лечението е 
започнал процес на 
екстернализация на проблема и в 
клиниката се осъществяват срещи 
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Идеята за АРТ училище се роди още през 2007 г., когато обаче 
поради различни обстоятелства тя не успя да се реализира 
пълноценно. Ние, екипът, ангажиран с провеждането на тези 
своеобразни подготвителни курсове, се надяваме сега да е 
дошъл моментът АРТ училището да намери своите „ученици”, на 
които да е от полза. Пределно ясно ни е, че груповите 
посещения, които представляват формата на нашето училище, 
могат да отблъснат част от хората, които се нуждаят от 
информацията, която предлагаме, но не са намерили силите или 
необходимостта да се „разкрият” като пациенти, лекуващи 
стерилитет. Същевременно с това се надяваме, че подобен 
групов тип терапии или курсове – защото АРТ училището може 
да бъде наречено и по двата намина – ще навлизат все по-масово 
в България, включително и в сферата на асистираната 
репродукция. Защото такъв тип сбирки са добър способ за 
получаване на максимално концентрирана информация за 
минимално време. Всички жени, а и мъже, минали по пътя на 
лечението на стерилитета, знаят как при пристъпване прага на 
лекарския кабинет сякаш всички предварително набелязани 
въпроси се забравят. Някои си правят списък и с листче в ръка 
отиват на поредното изследване или процедура. АРТ училището 
е мястото, където всички въпроси са добре дошли, а и още по-
хубаво – присъствието и на други двойки с репродуктивни 
проблеми дава възможност да се чуе информация по теми, 
които дори още не са хрумнали на друга присъстваща двойка.  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с други двойки със стерилитет, 
все още самоличността на хората 
е под въпрос. Засегнатите от 
проблема имат свободата да 
останат анонимни или да „се 
разкрият” и споделят с  избрани 
от тях хора. Затова смятаме, че е 
подходящо „АРТ училището” да 
се посещава от двамата 
партньори, което от своя страна 
дава възможност за преживяване 
на защитеност. И не изискваме от 
хората, които са „потребители” 
на нашия курс, да споделят 
информация за своята 
самоличност. Правилото за 
незадължително споделяне не 
отменя обаче възможността за 
споделяне при желание от страна 
на хората, участващи в групата.  

 

В последно време 
репродуктивните проблеми 
попаднаха във фокуса на 
общественото мнение чрез 
медиите. Формалният повод за 
това беше дебатът, който се 
проведе в края на миналата 
година и касаеше създаването на 
Фонд за асистирана репродукция.  
За радост този фонд вече 
функционира от началото на 
април 2009 г. и се надяваме да е 
в помощ на много хора да успеят 

да сбъднат най-съкровеното си 
желание. Ние знаем, че тази тема 
вълнува всички, ангажирани с 
репродуктивното здраве и затова 
в рамките на „АРТ училището” 
сме предвидили и отговори на 
вашите въпроси, свързани с 
фонда. Постарали сме се 
информацията, която е включена, 
да е достатъчна, полезна и 
поднесена на леснодостъпен 
език. 
 

Какво финансира Фондът и как да се 
възползваме от отпусканите средства? 

Посещението на АРТ училището е безплатно! 
Информация за датите на провеждането му и заявки за 

присъствие можете да заявите на  

02/920 09 01 

През месец март официално беше публикуван правилникът за работа на Център „Фонд за асистирана 
репродукция”, а първите молби започнаха да се приемат още в началото на април. Всяка двойка 
може да получи съдействие за попълването и подаването на документи за финансиране от фонда в 
клиниката, в която е избрала да провежда лечението си. В САГБАЛ „Д-р Щерев” беше разкрит 
специален кабинет, в който експертно и бързо да се съдейства на нашите пациенти. Но ние знаем, че 
вие държите да сте информирани, поради което в брой 16 на АРТи ви предлагаме отговори на 
основните въпроси, които вълнуват всяка една двойка, решила да се възползва от правото си да 
получи обществено финансиране за справянето със стерилитета.  
Представената по-долу информация е базирана изцяло на Правилника за организация на работата и 
дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция”, обнародван в бр. 21 „Държавен вестник” на 
20 март 2009 г. 
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КАКВО финансира фондът? 

1. контролирана овариална 
(хипер) стимулация (КОХС) с 
един или повече от следните 
лекарствени продукти (по 
групи): 

А) аналози на 
гонадолиберина (агонисти 
или антагонисти) 
Б) гонадотропни хормони 
(уринарни или 
рекомбинирани) 
В) други (за лутеална 
поддръжка) – стероиди и/или 
хорионгонадотропин; 

2. контрола на стимулационния 
процес чрез: 

А) ехографски прегледи; 
Б) хормонални изследвания; 

3. АРТ методи (ин витро 
методики): 
А) фоликулна пункция под 
ехографски контрол; 
Б) класическо ин витро 
оплождане; 
В) оплождане чрез т.нар. ICSI; 
Г) ембриотрансфер; 
Д) криоконсервация на 
предимплантационни 
ембриони. 

Източник: Глава четвърта 
„Дейност” от Правилника, чл. 
25, ал. 1. 
 

КАКВО НЕ финансира фондът? 

1. първоначалните изследвания 
за достигане до диагноза и 
вземане на решение за АРТ чрез 
ин витро оплождане; 
2. изследвания, необходими като 
минимум съгласно Наредба №28 
от 2007 г. за дейности по 
асистирана репродукция, както 
следва: 

А) микробиологични; 
Б) спермален анализ; 
В) за трансмисивни инфекции; 

 

Г) кръвногрупова 
принадлежност и резус 
фактор; 
Д) хормонални – преди КОХГ; 
Е) на кръвни картини, 
биохимия и резус фактор 
пред КОХС; 
Ж) други специфични 
изследвания (генетични, 
имунологични и пр.); 

3. изследвания извън посочените 
в Наредба №28 от 2007 г. за 
дейности по асистирана 
репродукция независимо от 
момента на извършването им; 
4. индукция на овулацията и/или 
КОХС с кломифен цитрат и др. 
СЕРМ; 
5. инсеминации от партньора или 
дарител; 
6. ембриоредукция; 
7. предизплантационна 
генетична диагностика или 
скрининг (PGD/OGS); 
8. ин витро матурация; 
9. овоцитна донация; 
10. ембриодонация; 
 

11. GIFT, ZIFT и др. подобни; 
12. тестикуларна и/или 
епидидимална биопсия (TeSE 
PESA MESA). 
 

КОГА финансира фондът? 

Фондът финансира при наличие 
на средните индикации: 
1. тубарен стерилитет при 

жената: 
А) липса на маточни тръби 
двустранно (оперативно 
отстранени); 
Б) едностранна липса с 
контралатерална 
непроходимост или стеноза; 
В) двустранна непроходимост 
на маточните тръби (вкл. След 
стерилизация); 
Г) едностранна 
непроходимост с 
контралатерална стеноза; 
Д) двустранна 
интерстициална или истмична 
стеноза; 
Е) състояние след пластика на 
маточните тръби най-малко 
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12 месеца след пластиката, 
при положение, че не е 
настъпвала вътрематочна 
бременност; 
Ж) ендометриоза, засягаща 
аднексите и свързана с 
безплодието при жени над 35 
години, а при жени до 35 
години – само след лечебен 
курс с агонисти на 
гонадолиберина по програма 
на НЗОК, след края на което в 
продължение на 6 месеца не 
е настъпила бременност; 

2. стерилитет, свързан с мъжки 
фактор: 
А) обструктивна azoospermia, при 
положение , че са налице данни 
(клинични и хистологични) за 
наличие на достатъчна 
сперматогенеза; 
Б) олиго- и/или астено-, и/или 
тератозооспермия, налагаща АРТ 
чрез IVF или ICSI с поне два от 
следните параметри: 
аа) обем на еякулата < 1.0 ml; 
бб) концентрация на 
сперматозоидите < 20 милиона / 
ml; 
вв) сперматозоиди с добра 
подвижност < 40% (grade 1-2); 
гг) сперматозоиди с добра 
морфология < 30% (по СЗО) или < 
15% (по Крюгер); 
дд) наличие на спермоантитела 
при мъжа и/или жената;  
3. стерилитет при жената, 
свързан с липса на овулация 
поради LUFS; 
 

4. безплодие с неизяснена чрез 
конвенционалните диагностични 
методи етиология. 
Източник: Глава четвърта 
„Дейност” от Правилника, чл. 
26, ал. 1, 2, 3 и 4.  
 

КОГА НЕ финансира фондът? 

Не се извършва финансиране по 
реда на този правилник 
независимо от наличие на 
индикациите по чл. 26 в следните 
случаи:  
1. съществуват контраиндикации 
съгласно Наредба №28 от 2007 г. 
за дейности по асистирана 
репродукция*;  
2. липсващ или ограничен 
яйчников резерв със стойности на 
ФСХ повече от 12.5 mlU/ml. 
Източник: Глава четвърта 
„Дейност” от Правилника, чл. 
27, ал. 1 и 2.  

*Някои от основните 

контраиндикации, касаещи 

финансираните от Фонда 
дейности, ще намерите на 

следващите страници. 
Какви ДОКУМЕНТИ се 

подават? 
За организационно и финансово 
подпомагане за извършване на 
дейности по асистрана 
репродукция жената, която 
желае да се подложи на ин витро 
процедура, подава заявление по 
образец съгласно приложение 
№2, към което прилага:  
1. медицинска документация, 
удостоверяваща наличие на 
индикации по чл. 26, както 
следва: 

А) за индикации по чл. 26, ал. 
1, т. 1* - документи от 
извършването на един или  
 

*Финансиране при тубарен 
стерилитет при жената 
(прочети в „КОГА финансира 
фондът?”). 
 

Размерът на отпуската от 
Фонда парична сума е до 
5000 лв. и включва средства 
за провеждане на 
медицински изследвания, 
ин витро процедура и 
лекарствени продукти. 



Общественият съвет към 

Фонда, който разглежда 

заявленията за кандидатстване 

за финансиране, заседава не 

по-малко от веднъж месечно 

Въз основа на решението на 

обществения съвет директорът 

на Фонда в тридневен срок от 

заседанието, на което е взето 

решението, издава заповед за 

организационно и финансово 

подпомагане на заявителя, в 

която посочва размера на 

отпуснатата парична сума, 

избраното от лицето лечебно 

заведение, срока, до който 

може да бъде извършена 

процедурата, или прави 

мотивиран отказ. 
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повече от следните методи: 
ХСГ и/или лапароскопия, 
и/или лапаротомия; 
ехографското изследване не е 
доказателствен метод; 
Б) за индикации по чл. 26, ал. 
1, т. 2** - документи от 
извършването на два или 
повече спермални анализа с 
най-малко един месец между 
тях в повече от едно лечебно 
заведение, получило 
разрешение по чл. 131, ал. 1 
от Закона за здравето, 
последният от които е 
извършен преди не повече от 
една година преди подаване 
на заявлението; (ползват се 
критериите на Световната 
здравна организация (СЗО) за 
нормоспермия, като е 
желателно поне едно от 
изследванията да е с 
морфология, оценена по 
стриктните критерии на 
Крюгер; 
В) за индикации по чл. 26, ал. 
1, т. 3*** - документи относно 
поне три цикъла с ехографски 
разчитания и снимки; 
 

 
**Финансиране при 
стерилитет, свързан с мъжки 
фактор (прочети в „КОГА 
финансира фондът?”). 
***Финансиране при липса на 
овулация поради LUFS (прочети в 
„КОГА финансира фондът?”). 
 
 
 

Г) за индикации по чл. 26, ал. 
1, т. 4**** - данни за 
безплодие в период най- 
малко две години, лекувано 
чрез конвенционални методи, 
вкл. с реализирани минимум 
четири цикъла с 
вътрематочни инсеминации 
(IUI); 

2. етапна епикриза, в която 
задължително се отбелязва и 
липса на контраиндикации 
съгласно Наредба №28 от 2007 г. 
за дейности по асистирана 
репродукция; 
3. медицинска документация, 
удостоверяваща липса на 
обстоятелство по чл. 27, т. 
2*****; 
4. копие на лична карта, заверено 
от заявителя с гриф „вярно с 
оригинала”; 
5. декларация, удостоверяваща 
липсата на кръвно родство по 
права линия и по съребрена 
линия до четвърта степен между 
заявителката и нейния партньор, 
по образец съгласно приложение 
№3; 
6. информирано съгласие от 
заявителката и партньора по 
образец съгласно приложение 
№4; 
7. декларация от заявителката, че 
не е поставена под запрещение, 
по образец съгласно приложение 
№5... 
8. декларация от партньора на 
заявителката, че не е поставен 
под запрещение, по образец 

 

 
****Финансиране при неизяснен 
стерилитет (прочети в „КОГА 
финансира фондът?”). 
*****Прочети „КОГА НЕ 
финансира фондът?” 
 

съгласно приложение №6... 
(2) Медицинската документация 
се подготвя от лечебно 
заведение, получило разрешение 
за дейности по асистирана 
репродукция... 
(3) Документите по ал. 1 се 
прилагат, когато жената, която 
желае да се подложи на ин витро 
процедура, подава заявление за 
първи път. 
(4) В останалите случаи се 
прилага само заявление, етапна 
епикриза и декларация, че няма 
промяна в обстоятелствата, 
удостоверени с документите, 
подадени с първото заявление. 
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Кога Фондът отказва финансиране? 
Контраиндикации според Наредба №28 

В Правилника за работа на 
Център „Фонд за асистирана 
репродукция” е посочено, че 
финансиране не се отпуска, 
когато са налице 
контраиндикации съгласно 
Наредба №28 от 2007 г. за 
дейности по асистирана 
репродукция. Тези 
контраиндикации се отнасят до 
случаите, когато прилагането на 
някои от манипулациите при АРТ 
процедурите е нежелателно 
поради различни здравословни 
усложнения при жената. Ето кои 
са тези случаи, цитирани 
дословно според Наредбата: 

Контраиндикации за 
индукция на овулацията: 
 хипергонадотропен 

хипогонадизъм; 
 наличие на противопоказания 

за зачеване, износване и 
родоразрешение на 
бременност; 

 тежка некорогирана 
патология на 
репродуктивните органи или с 
хормонозависими 
онкологични заболявания. 

Контраиндикации за 
контролирана овариална 

хиперстимулация: 
 хипергонадотропен 

хипогонадизъм; 
 наличие на притовопоказания 

за извършване на яйчникова 
фоликулна пункция под 
ехографски или  

 

лапароскопски контрол; 
 наличие на противопоказания 

за зачеване, износване и 
родоразрешение на 
бременност; 

 тежка некорогирана 
патология на 
репродуктивните органи или с 
хормонозависими 
онкологични заболявания; 
реализиран при подобна 
стимулация тежък овариален 
хиперстимулационен 
синдром. 

Контраиндикации за 
извършване на яйчникова 

фоликулна пункция 
 
 

под ехографски контрол с 
цел вземане на овоцити: 

 вагинални/цервикални 
инфекции, тазово-
възпалителна болест при 
жената; 

 неизяснен фебрилитет; 
 нарушения в 

кръвосъсирването; 
тазов атхезивен синдров, с 
липса на адекватен 
трансвагинален достъп до 
яйчниците; 

 наличие на тежка 
некоригирана патология на 
репродуктивните органи, 
нарушаваща нормалната им 
анатомия, или онкологични 
заболявания на матката и 
нейните придатъци; 

 други заболявания, носещи 
висок анестезиологичен рили 
оперативен риск; 
 напреднала репродуктивна 

възраст – жени, навършили 43 
и повече години. 

Контраиндикации за 
прилагане на метода „ин 

витро фертилизация и 
трансфер на ембриони”: 

 липса на индикации за 
прилагането му; 

 контраиндикациите за 
яйчникова фоликулна пункция; 

 контраиндикациите за индукция 
на овулацията или контролирана 
овериална хиперстимулация, 
когато методът се прилага в 
стимулиран цикъл. 
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13-ти Световен конгрес по човешка репродукция 
Венеция, 05-08 март 2009 г. 

Д-р Петя Андреева 
акушер-гинеколог 
САГБАЛ „Д-р Щерев” 

Д-р Даниела Савова 
Акушер-гинеколог 
Медицински директор 
на МЦ „Репродуктивно 
здраве” 

Научната програма обхвана редица 
аспекти от фундаментални научни 
експерименти и изследвания, 
касаещи човешки ембрионални и 
плурипотентни стволови клетки,  
репродуктивна патофизиология, 

репродуктивна ендокринология, 

много клинични епидемиологични 

проучвания. Представени и широко 

дискутирани бяха различни схеми за 

индукция на овулацията при IVF 

пациенти, нова и актуална 

информация за консервативното 

лечение на пациенти с 

гинекологични заболявания във 

фертилна възраст. Проф. Ettore 

Cittadini представи интересен и 

новаторски подход за запазване 

и/или възстановяване на 

фертилността при пациенти с 

преждевременна овариална 

недостатъчност тип 1 и тип 2 (POF-I & 

POF-II), комбиниращи методите на 

ооцитна витрификация, in-vitro 

матурация и тъканно  

криобанкиране. Няколко пленарни 

сесии бяха отделени за разискване 

на редица диагностични и 

оперативни проблеми в 

инфертилитета. Проф. Luca 

Mencaglia, един от водещите 

специалисти в областта на 

гинекологичната ендоскопия, 

представи биполарната 

резектоскопия като переспектива и 

бъдеще на оперативната 

хистероскопия.  

Научният материал на конгреса бе 

онагледен в 186 постера и 263 

презентации, структуриран в 63 

пленарни сесии и изложен в 5 зали, 

симултантно функциониращи в 

рамките на 4-те дни от конгреса. 

Наред с изключително  
 

През месец март 2009 година във 
Венеция се проведе тринадесетия 
конгрес на Академията по човешка 
репродукция. На него присъстваха и 
представители на Клиника „Д-р 
Щерев” – д-р Даниела Савова и д-р 
Петя Андреева. Тук ви представяме 
техния разказ за едно от най-
значимите събития в областта на 
човешката репродукция през тази 
година.  
Форумът бе открит от председателя 
на конгреса проф. Andrea R. 
Genazzani, проф. Joseph Schenker – 
президент на академията и ко-
президент на конгреса и проф. Zion 
Ben Rafael и проф. Zeev Shoham – 
съпредседатели на научната 
програма. В нея бяха застъпени 
всички научни изследвания и 
постижения за последните четири 
години в областта на човешката 
репродукция, представени от 
лектори от цял свят, в това число и 
редица водещи специалисти в 
областта. 
 

интригуващата и разнообразна 
научна програма, голям интерес 
предизвика официалното откриване 
на събитието във вторият по 
значимост и големина (след La Scala) 
оперен театър в Европа – La Fenice 
Theatre. Театърът датира от 1774 г. 
под името San Benedetto Theatre, но 
има злощастната съдба да бъде 
изгорен до основи два пъти, така че 
при първата реконструкция през 
1792 г. той се преименува в "La 
Fenice" и носи символа на птицата 
Феникс. На тази сцена са били 
премиерите на много значими 
творби на композитори като 
Россини, Доницети, Белини и др. В 
тази наситена с история, култура и 
пищност обстановка, която започва 
още от фоайетата на 5-етажния 
театър, ние имахме удоволствието 
да сме част от това голямо събитие.  
 

 

 



Нашето "репродуктивно" семейство е 

създадено от доц. д-р Атанас Щерев преди 

повече от 19 години, когато на бял свят 

дойдоха първите ин витро бебета в 

България. През всичките тези години то 

винаги се е стремяло да привлича нови 

квалифицирани членове, специалисти в 

акушерството и гинекологията, 

ембриологията, имунологията, 

лабораторните изследвания и прецизна 

диагностика. Защото опитът е най-голямо 

значение за успеха. 

Добрата душевност и сплотеност на 

нашата "репродуктивна" фамилия е 

помогнала на бял свят да се родят над 

1000 здрави деца от процедури като in-

vitro оплождането или ICSI и над 2000 

бебета, заченати при други процедури 

дали шанс за създаване на потомство. 

Такива процедури наричаме АРТ 

(асистирани репродуктивни технологии), 

което не случайно в превод от английски 

означава "изкуство". 

ПРИ НАС ЩЕ НАМЕРИТЕ: 

 Екип от доказани, опитни професионалисти, които 
практикуват най-модерните асистирани 
репродуктивни технологии 

 Прецизна диагностика 

 Всички изследвания под един покрив в реномираната 
лаборатория на клиниката 

 Собствено родилно отделение с безупречни 
санитарни стандарти 

 Стационар с комфортно и уютно обзавеждане 

 Клиниката разполага с отделение за криопрезервация 

 Клиниката има присъдени максималните 5 звезди от 
Министерство на здравеопазването 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 APTu 
   

Информация за клиника „Д-р Щерев” 

 В сърцето на София, на 5 минути от 
църквата Св. Неделя 

 Спокойно и тихо място  

 Собствен, обширен охраняем паркинг 

 Дискретно кафене в клиниката 
 
Aдрес: гр. София, ул. "Христо Благоев"  № 
25-31 

Тел: +359 2 9200901 

http://www.ivf-bg.com 

http://www.ivf-bg.com/

