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Вие питате, а ние откриваме най-подходящите специалисти, които да Ви отговорят. Мнението на 

експертите обаче не замества задължителната консултация и преглед при лекар.

Ето отговорите на Вашите въпроси:

ЗдравенЗдравен
диалогдиалог

27 септември 2017 г. l сряда

Консултират 
жени в 
световния ден на 
контрацепцията
По повод световния ден 

на контрацепцията, който 
се отбелязва на 26 септем-
ври, Първа САГБАЛ „Света 
София“ обявява едносе-
дмични консултации. Те са 
насочени към жени в 
репродуктивна възраст. До 
29 септември на територи-
ята на Медицински център 
„Света София“ – от 8,00 до 
13,00 ч. Ще работи каби-
нет за консултиране по 
сексуално и репродуктивно 
здраве. В него всяка жена 
може да получи цялостна 
медицинска консултация от 
специалисти в областта на 
женското здраве относно 
съвременните методи за 
контрацепция и отговор на 
въпроси, свързани със сек-
суалността, сексуалните 
взаимоотношения и репро-
дуктивното здраве. 
Необходимо е предвари-
телно записване на тел. 
02/4470 219. 

БЕЗПЛАТНИ БЕЗПЛАТНИ 
медицински медицински 
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Д-р Десислава Вър-
гулева – АГ специалист 
в МБАЛ „Св.София”:

Обилните менструации и 
синдромът на поликистоз-
ните яйчници са различни 
състояния. И за двете има 
определени причини, както 

и необходими изследвания 
(гинекологичен преглед, 
ултразвук, хормонални 
нива), които се назначават 
от  акушер -гинеколог . 
Съветът ми е да потърсите 
такъв специалист, който 
подробно ще разгледа 
оплакванията Ви.
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Д-р Десислава Вър-
гулева АГ специалист

и необходими изследвания 
( еко о е ре е

Потърсете гинеколог, ако Потърсете гинеколог, ако 
имате обилна менструацияимате обилна менструация

Ивона, 25 г., София:Ивона, 25 г., София:
Можете ли да ми кажете има ли Можете ли да ми кажете има ли 
симптоми при поликистозни симптоми при поликистозни 
яйчници и какъв е начинът да се яйчници и какъв е начинът да се 
установи такова заболяване? установи такова заболяване? 
От два месеца цикълът ми е От два месеца цикълът ми е 
много по-обилен от обикновено и много по-обилен от обикновено и 
често е с отделяне на съсиреци. често е с отделяне на съсиреци. 
Не знам дали това е нормално.Не знам дали това е нормално.


