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Н Е К А   Б Ъ Д Е М   П О – Д О Б Р И 

_______________________________________________________________ 

НАЦИОНАЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ  
               

В подкрепа на: 

Информационна кампания в подкрепа на жени с репродуктивни проблеми 

Информационна кампания в подкрепа на жени с репродуктивни проблеми е с цел 

информиране и превенция на жените за установяване на яйчниковия резерв в по-ранна 

възраст, което дава информация за репродуктивното им здраве.  

В днешния забързан и сложен живот, на фона на задълбочаващата се демографска 

криза, младите български жени все по-често отлагат раждането на първо дете за все по-

късна възраст, докато годните им яйцеклетки – основата на здравото бъдещо 

поколение – неумолимо се изчерпват без външни симптоми, и по-важното – без те да 

подозират за темпото, с което се случва това. 

Вече съществуват изследвания, с чиято помощ може да се направи извод за 

състоянието на яйчниковият резерв. За съжаление, те не се включват в рутинната АГ 

профилактика. Обикновено такива изследвания се назначават едва в кабинета на 

репродуктивния специалист. Така мнозинството жени, които иначе редовно следят 

женското си здраве, не разбират, ако при тях е налице отклонение в яйчниковия резерв, 

още повече, че изчерпването му протича тихо, без всякакви симптоми. Всяка жена 

може да вземе нещата в свои ръце и да направи изследвания за определяне на 

яйчниковия резерв.  

Информационната инициатива цели да насърчи жени на възраст между 25 и 35 години 

да се изследват, за да разберат какъв е репродуктивният им статус. Изследването дава 

възможности за избор и вземане на адекватни мерки. Отнема минути, но резултатът 

може да е един нов желан човешки живот. 

За дарения са предоставени: Банкова сметка към Д-я „Интеграция на хора с 

увреждания, програми и проекти“ при СО IBAN BG16SOMB91303126292900, BIC 

SOMBBGSF, Общинска банка АД, бул. „Кн. М. Луиза №88, Основание за плащане: 

Кампания в подкрепа на жени с репродуктивни проблеми SMS  с текст DMS BUDNI на 

номер 17 777 за всички мобилни оператори с цена на един SMS e 1.00 лв.  

Всеки решен проблем прави живота ни по-сигурен и по-добър! 


