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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
Екипът на Фондация «Искам бебе» поставя на Вашето внимание един проблем със 
сериозна здравна и социална значимост , в контекста на демографската стратегия 
на страната. 
 
В последните 5 години от нашата работа с пациенти с репродуктивни проблеми, 
отчитаме един важен проблем, който има адекватно решение, ако навреме бъдат 



 

приложени необходимите мерки . Все повече млади хора на възраст между 25 и 35 
години се оказват със сериозно нарушена репродуктивна функция. Това, до голяма 
степен, се дължи на липсата на изследване на яйчниковия резерв в млада възраст. 
След консултации с медицински специалисти в сферата на асистираната 
репродукция, преди 5 години се взе решение, при кандидатстване за финансиране 
от Центъра за асистирана репродукция към МЗ, да се взема под внимание именно 
изследването за конкретен хормон, който показва нарушаване или не в 
репродуктивния статус на жената. Ако същото бъде правено ежегодно, от 18-
годишна възраст при жената, това би довело до ясна картина на репродуктивния 
статус на българката, нейната възможност да произвежда здрави яйцеклетки и, 
съответно, да бъде информирана и да има възможност да планира раждането на 
дете, съобразно здравословното си състояние.  
 
Изводите, които правим по-горе, са именно от практиката и постоянната връзка, 
която ИСКАМ БЕБЕ осъществява между специалистите и пациентите. Считаме, че 
би било от изключително значение за популационния репродуктивен статус на  
населението у нас, в годишния здравен пакет (покриван от НЗОК) на всяка жена 
на възраст от 18 до 35 години да се включи изследване на хормона за оценка на 
яйчниковия резерв (АМХ). Средната цена на изследване на този хормон (АМХ) е 
около 50 лева. За мъжете на същата възраст, изследването на спермограмата е на 
стойност около 70 лева.  
 
За съжаление, статистиката и показателите, свързани с репродуктивното здраве в 
България са крайно недостатъчни, за да бъдат правени както необходимите 
анализи, така и, на базата на тях, изготвяни обосновани държавни политики по 
темата. Ето защо в момента няма как да бъдат предоставени точни данни за 
обхвата на проблема. Това, по същество, също е отделен,сериозен проблем,  който 
институциите в България следва да решат. При приемането на предложеното от 
нас решение, а именно- в годишния здравен пакет (покриван от НЗОК) на всяка 
жена на възраст от 18 до 35 години да се включи изследване на хормона за 
оценка на яйчниковия резерв (АМХ), това би дало възможност за съставянето на 
реална база данни, на основата на които да се структурират нужните стъпки по 
превенция и лечение в дългосрочен план. 
 



 

Ако това стане възможно и се наложи като държавна политика по превенция на 
репродуктивните проблеми, хиляди млади жени ще имат възможност от по-ранна 
възраст да следят качеството на репродуктивното си здраве и да направят своя 
информиран избор – дали да замразят яйцеклетки, да планират бременност по-
рано или да търсят начини да подобрят начина си на живот с цел раждане на 
здраво дете навреме. Същото би било сигнал за обществеността за засилването на 
грижата на държавата, както за повишаването на раждаемостта, така и за общото 
репродуктивно здраве на българите. 
 
Екипът на Фондация ИСКАМ БЕБЕ има съмишленици във всички сфери на здравния 
и социалния живот, в организациите на личните лекари, в различни младежки и 
бизнес структури, с които заедно се борим както за практическа помощ на 
семействата с репродуктивни проблеми, така и за адекватни държавни политики в 
тази сфера. Превенцията е едно от основните направления, в които вярваме, че 
трябва да бъде поставен по-сериозен фокус и има какво още да бъде направено от 
страна на институциите.  
 
Проблемът с демографската пандемия у нас е отчасти свързан и с 
неинформираността навреме на младите хора относно малките крачки, които 
трябва да бъдат направени, за да се вземат отговорно важните житейски решения 
за бъдещите поколения, а именно – раждането на деца. 
 
Оставаме на разположение за разговори и срещи, за да предприемем съвместни 
действия, с цел бързо решаване на гореизложеното. 

С уважение, 

Радина Велчева 

Основател на 

Фондация „Искам бебе“ 

 


