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д-р Йосиф Димитров: “Съзнавайки огромната отговорност, 
която нашият екип поема, още при първата среща с пациентите 
се стремим да дадем най-добро медицинско обслужване и грижи. 
Нашето кредо е: за всяка двойка трябва да има индивидуален под-
ход и план на лечение. Трудните случаи не ни отказват и плашат, а 
точно напротив, амбицират ни. Целта ни не е само реализиране-
то на бременност, но и нейното съхранение и успешно раждане. 
Усилията ни се възнаграждават, защото сме заредени със съпри-
частност и човеколюбие.”

От първото ин витро бебе, досега в света са се родили 
над 5 милиона деца. Това означава над 10 милиона щастливи 
родители и още два пъти по толкова усмихнати баби и дя-
довци. Една мъничка част от това щастие, но съществена 
за пределите на нашата държава е с адрес София, а чове-
кът “виновен” за него е,  д-р Йосиф Димитров. Той се зани-
мава с репродуктивна медицина още от далечната 1986 г., 
а през 1995 година основава своя клиника.  
     През всичките тези години среща стотици семейства, 
за които зачеването е проблем. Отдаден на призванието 
да дарява живот, д-р Димитров сбъдва мечтите им за ро-
жба. Привлича високо квалифициран екип и превръща клини-
ката в специализиран център, в който се предлагат пъл-
ния пакет грижи от семейното планиране, през женското и 
мъжкото репродуктивно здраве и зачеване, до проследяване 
на бременността и последващи грижи за жената.



ЕКИПЪТ
Освен акушер-гинеколозите д-р Йосиф Димитров, д-р Тодор Димитров, д-р Ибрям Ибрям, на разположение за 
консултации на пациентите са ендокринологът д-р Марио Николов и мамологът д-р Здравка Станчева. 
Главен ембриолог на клиниката е доц. Пламен Тодоров, председател на Българската асоциация по човешка ем-
бриология, който е първият сертифициран от ЕSHRE ембриолог в България. Той работи с младите си колеги 
Надя Петрова и Цветомира Тодорова. 
Д-р Вангелия Атанасова е специалист по фетална медицина с диплом от King`s College Hospital, Лондон. 
В клиниката работи клиничният фармацевт Боряна Бенбасат, която е и координатор към Център “Фонд за 
асистирана репродукция”. 
Анестезиолози на центъра са д-р Виктор Дечев и д-р Гергана 
Ленгарска. 
Наш консултант е видният австрийски професор д-р Вилфред 
Файхтингер - ръководител на екипа, създал първото IVF-бебе в 
Австрия.
 „Ин Витро Център Димитров” е единственият български цен-
тър одобрен за член на международната асоциация на ин-витро 
клиниките „A PART”.



През 2008 г. за първи път в България се ражда бебе от замразена яйцеклетка. Технологията е въведена в страната 
от „Ин витро Център Димитров” и вече се е превърнала в рутинна.
В центъра се използва и усъвършенстван инкубатор, който абсолютно наподобява условията в матката чрез ми-
кровибрации, имитиращи трептенията на ресничките в маточните тръби. Методът в момента се използва само 
от няколко центъра в света. Това устройство е част от нов тип инкубатор и благодарение на него условията на 
ин витро култивирането се доближават максимално до естественото ин виво развитие на човешкия ембрион. 
За първи път в страната тук бе въведена новата методика INVO и INVOcell-капсулата или иначе казано влагалищна 
инкубация. INVOcell капсулата играе ролята на инкубатора, но тя се поставя във влагалището на жената, където 
остава 3-5 дни. Връзката между психика и безплодие е двупосочна. Ето защо INVOcell капсулата осигурява по-добър 
емоционален контакт за пациентката, тъй като тя се чувства свързана и с този етап от процедурата, носейки 
оплодената яйцеклетка в себе си.

НАШИТЕ ИНОВАЦИИ



Центърът е специализиран в лечени-
ето на всички форми женски и мъж-
ки инфертилитет и криоконсервация 
на репродуктивни клетки, тъкани и 
стволови клетки. 
Клиниката разполага и със собствена 
Криобанка за съхранение на стволови 
клетки.
За удобство на пациентките редица 
изследвания като скрининг за диабет, 
изследвания за генетични дефекти и 
др. се извършват също на място в 
Центъра.
Освен акушер-гинеколозите на разпо-
ложение за консултации са ендокрино-
лог, имунолог и кардиолог. Центърът 
разполага и с последно поколение 
4D ултразвуков апарат за фетална 
морфология (прецизен оглед на плода 
за вродени аномалии).
Нашите  специалисти по фетална 
медицина могат да изпълнят, интер-
претират и консултират резулта-
тите от всички видове инвазивни и неинвазивни тестове през бременността.
Уролог-андролог консултира на място мъжкия стерилитет.
Тук се извършват и амбулаторни операции, изискващи престой на пациента до 48 часа. 

ДЕЙНОСТИТЕ В ЦЕНТЪРА



КАК ДА ПОСТЪПИМ КОГАТО БЕБЕТО СЕ БАВИ?

Ако вие сте едно от семействата, които си задават този въпрос, продължете да четете.

Най-важно е да сте позитивни
Не се поддавайте на песимизма. Впрегнете всички сили за решаване на проблема. Помнете, че не сте сами в 
борбата за рожба. Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България непрекъснато расте. Статис-
тиката сочи, че те вече надхвърлят 140 000. 
Подходът към нашите пациенти е индивидуален, а целта е една – чакано и желано дете.
Ако една година след началото на опитите за забременяване няма резултат – трябва да потърсите специа-
лист. Ако сте преминали възрастта от 35 години, първата среща с лекаря трябва да бъде след шест месеца 
опити. Ако се доверим на последните статистически данни, лечението отнема около пет години на всяка 
двойка, така че не се колебайте, не четете форумите в интернет, а се обърнете към специалист навреме.
Проблемите?
Всяка пета двойка у нас има проблеми със зачеването. Процентите са изравнени - близо 40% е мъжкият фак-
тор, също толкова е и относителният дял на женския фактор за стерилитет. Има и случаи, които попадат в 
групата на така наречения „неизяснен стерилитет” – бременност не може да се постигне, въпреки добрите 
показатели и при двамата партньори.
Решението
Ако попадате в някоя от статистиките за проблемно забременяване и не сте сигурни откъде да започнете, 
то първата стъпка е най-безболезнена - записването на час за консултация в нашата клиника. Специалисти-
те ни по репродуктивна медицина ще ви назначат първоначалните изследвания и ще набележат индивидуална 
програма за диагностика и лечение.



- Акушеро-гинекологични прегледи и консултации
- Трансвагинални и абдоминални ултразвукови 
прегледи
- Изследване на вагинални цитонамазки и 
колпоскопия
- Хистероскопии 
- Проследяване на овулацията
- Проследяване на бременност
- Фетална морфология
- Запис на детски сърдечни тонове (NST)
- Микробиологични изследвания
- Хистеросалпингосонография-метод за 
изследване на матката и маточните тръби
- Биохимичен скрининг за хромозомни аномалии
- Инвазивни диагностични тестве за хромозомни 
аномалии (хорионбиопсия, амниоцентеза)
- Неинвазивна диагностика на хромозомни 
аномалии (фетална ДНК в майчина кръв)
- Спермограми (включително и разширени)
- Посткоитален тест
- Пункция на яйчникови кисти

 

от А до Я

Асистирани Репродуктивни Технологии
- Интраутеринна инсеминация (вътрематочни, 
включително и донорски)  (IUI)
- Донорски инсеминации от неанонимен донор
- Ин витро оплождане (IVF) и ембриотрансфер (ЕТ)
- Интрацитоплазмено инжектиране на единични 
сперматозоиди (ICSI), включително такива, получени 
чрез пункция или биопсия на тестиси
- Приемане, обработка и подаване на документи за 
ЦАР

- Консултации със специалист (ендокринолог, уролог, 
мамолог)
- Прекъсване на бременност
- Медикаментозен аборт
- Диагностика и лечение на полово предавани 
болести



Центърът разполага със собствена Криобанка, в която се съхраняват, репродуктивни клетки 
и тъкани (сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони), както и стволови клетки от пъпна връв.
Банката е създадена през 2007 г. и е акредитирана от Агенцията по трансплантация към Ми-
нистерство на здравеопазването. 

ЗАЩО ДА СЪХРАНЯВАМЕ СТВОЛОВИ 
КЛЕТКИ ОТ ЗДРАВО ДЕТЕ?

Стволовите клетки от пъпна връв имат едно (освен всички други) неоспоримо преимущество 
- абсолютната генетична идентичност с тъканите на детето, от чиято пъпна връв са полу-
чени. В този план съхранението на клетки от пъпна връв може да се разглежда като форма на 
биологична застраховка, защото:

- веднъж получени, могат да се съхраняват 
десетилетия;
- в случаи на необходимост трябва само да 
се размразят, без да се губи ценно време за 
търсене (често безуспешно) на съвместим 
донор;
- освен хемопоетични, в банката се съхраня-
ват и мензенхимни стволови клетки
Предимството на нашата банка е, че се на-
мира в България и следователно материалът не 
е изложен на рисковете, свързани с транспорт. 
Имате лесен достъп по всяко време до пробата. 
Освен това, поради по-бързата обработка на 
пробата (тъй като не се транспортира), зам-
разеният материал е по-качествен.



В КАКВИ СЛУЧАИ ДА СЪХРАНИМ СПЕРМАТОЗОИДИ?
- предстояща лъче или химиотерапия на мъжа
- предстояща хирургична стерилизация чрез вазектомия 
- работа във вредни производствени условия
- стрес или трудности при получаване на семенна течност в случаите на IUI, IVF или 
ICSI
- отсъствие на съпруга в момента, удобен за зачеване
- индивидуални вариации в качеството на семенната течност

В КАКВИ СЛУЧАИ ДА СЪХРАНИМ 
ЯЙЦЕКЛЕТКИ?
- медицински показания, (злокачествени заболявания като предстояща 
химио или лъчетерапия, овариектомия, ендометриоза, операция на 
яйчниците, и др.)
- фертилно “застраховане”/ отложено майчинство (професионална 
кариера, отсъствие на партньор)
- даряване на яйцеклетки
- IVF процедура (недостатъчно количество сперматозоиди за 
оплождане на всички яйцеклитки)

ЗАЩО Е ДОБРЕ ДА СЕ ЗАМРАЗЯТ ЕМБРИОНИ?
Когато при фоликуларната пункция за инвитро оплождане се извадят повече добри 
яйцеклитки и се получат повече ембриони, обикновено в матката се трансферират 
не повече от два. Тогава е добре другите да бъдат замразени. При неуспешен опит те 
могат да се използват при следващите цикли или ако възникне бременност - за второ дете. 
При отложен ембриотрансфер, поради опасност от хиперстимулационен синдром.



Всяка последна неделя на месеца от 10 до 12 часа в центъра се провеждат  безплатни консултации. 
Нуждаещите се от съвет семейства, трябва предварително да си запишат час на тел.: 02/9547340 или със заявка 
на имейла на клиниката - office@invitro.bg.



Центърът е оборудван с най-
съвременната техника в областта на 
репродуктивната медицина.

Личният блог на д-р 
Йосиф Димитров е 
мястото, където 
където медицинските 
теми са поднесени 
на разбираем език, а 
всеки въпрос намира 
своя отговор 
josephdimitrov.com



София, ж.к. Младост I
ул. “Д-р Стоян Чомаков” 2
тел.: 9547340; 9534136
факс: 9547340
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