БРЕМЕННОСТ

ЛЮБОПИТНО
ЗДРАВЕ

Да пораснеш
не е трудно,
КОГАТО ПРАВИШ ТОВА,
КОЕТО ОБИЧАШ

живот“ се зарадваха и от нашите приятели от
Revita, които подариха на партньорите Опти
Ова™ Фертилитет формула за жени и Mito
Motile™ Фертилитет формула за мъже.
На финала на кампанията д-р Семерджиева обяви
поредната приятна изненада, а именно, че подарява безплатна консултация на всички участници в
„Ние даряваме живот“.

23

години

списание

„9 МЕСЕЦА“

Рождените дни са подходящ момент за равносметка, нали? Изминалата 2018-а е поредната година, в която страната ни отбелязва ниска раждаемост. Радваме се, че
имаме своя принос в борбата с демографската криза. Продължаваме да се надяваме
тъжните статистики да се променят. От друга страна, щастливи сме, че намерихме съмишленици, които с ентусиазъм и отворени сърца прегърнаха идеята ни
да се помогне на семейство с репродуктивни проблеми. Ако все още не се досещате какво имаме предвид, с удоволствие ще ви припомним.
За да ни има, трябва да се раждат деца
Списание „9 месеца“ ознаменува 22-рия си рожден
ден, стартирайки кампанията „Ние даряваме
живот“ съвместно с Аdella Fertility Clinic. Неслучайно целта на инициативата беше да бъде
дарена безплатна инвитро процедура – децата са
семенцето, от което се ражда бъдещето. Съвсем
естествено кампанията намери своето продължение и така се появи „Ние даряваме живот – II
част”. Получихме над сто писма, лични истории,
изпълнени с очакване на чудеса. Победителите
в двете инициативи бяха изтеглени на случаен
принцип в присъствието на нотариус. Разбира
се, всичко се излъчваше на живо във Фейсбук.

22 9 МЕСЕЦА

Д-р Петра Семерджиева и
д-р Александър Калчев са сред
най-добрите репродуктивни специалисти в България. Те дариха не една
(както беше планувано първоначално), но цели две инвитро процедури. Освен това подадоха ръка
на трето семейство, поемайки
финансирането на медикаментите,
необходими за стимулиран инвитро
опит. Последният жест се оказа
напълно спонтанен, предизвикан от силното желание повече хора да сбъднат мечтата си за рожба.
Късметлиите от втората част на „Ние даряваме
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нови цели и стремежи, без да забравяме, че на първо място винаги остава
Новият живот. Отправяме се към предизвикателствата с вдъхновение. Вашата подкрепа ни насърчава и импулсира,
помага ни да помним, че никога не
трябва да се отказваме от каузата и
идеалите, които ни водят напред.

Щастливи сме, че успяхме да осъществим
поредния приятен разговор с д-р Петра
Семерджиева, специалист по акушерство,
гинекология и асистирана репродукция, изпълнителен директор на ADELLA CLINIC. Макар и
кратък, той е наситен с топлота и хубави
думи. Какво имаме предвид, ще научите от
следващите редове.
Кампанията „Ние даряваме живот“…
Стартирахме кампанията „Ние даряваме живот”
с идеята, че искаме да помогнем на двойки с репродуктивни проблеми, които финансово не биха
могли да си позволят скъпоструващата инвитро
процедура. Бяхме вдъхновени и ентусиазирани да
предложим тази възможност на някое семейство,
което е изправено пред нелекото предизвикател-

Ако можехме да изтрием сълзите от тъжните
лица, загубили надежда да изпитат радостта
от родителството… За съжаление, това няма
как да се случи с вълшебна пръчица, необходимо
е да се обединим, да действаме последователно
и с любов. Сърдечно благодарим на партньорите ни от Adella Fertility Clinic за отдадеността,
вниманието и подкрепата по време на кампанията. Пожелаваме на екипа на клиниката безброй
положителни тестове за бременност, които да
бъдат предвестници на живи и здрави бебета,
родени напълно доносени.
ство да се сдобие с рожба. Радваме се, че в Adella
Fertility Clinic може да предоставим много високо
качество на услугите благодарение на висококвалифицираните ни специалисти, най-съвременна
апаратура и отлична ембриологична лаборатория.
Как преминаха срещите с двойките,
които бяха избрани от кампанията?
Първите ни срещи с двойките, които избрахме
от кампанията, бяха много емоционални. Екипът
ни беше запознат с техните истории и всички
бяхме нетърпеливи да се запознаем лично със
семействата. Въпреки репродуктивните проблеми, пред които и двете двойки са изправени,
те имат големи шансове за успешни процедури
и осъществяване на най-голямата им мечта – да
станат родители. В момента те са в процес на
инвитро процедури, като се надяваме съвсем
скоро да обявим и добрите новини. Печелившото
семейство от втората кампания предстои да се
подложи на процедура съвсем скоро.
Пожелания за рождения ден на
„9 месеца“
От името на целия екип на Adella Fertility Clinic
ви пожелаваме да бъдете все така интересни,
оригинални и полезни със своето съдържание.
Щастливи сме, че работим заедно и си сътрудничим така успешно. Вярваме, че инициативите,
които организирате, не само помагат, но и
вдъхновяват много бъдещи и настоящи майки,
татковци и техните семейства. Продължавайте
да се отличавате с професионализъм, коректност
и много дамски чар.
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