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Abstract: Most respondents report that they are performing an average of one-year
general review per year. Most respondents report that they are performing on average three
overall prophylactic reviews for five years. The most common cause that causes
respondents to consult a doctor is a suspicion of an already existing disease without the
presence of disease symptoms.
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Резюме: Най-голяма част от анкетираните отговарят, че провеждат средно
един общопрофилактичен преглед годишно. Най-голяма част от анкетираните
отговарят, че провеждат средно три общопрофилактични прегледа за пет години.
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Най-честата причина, която кара анкетираните да търсят консултация с лекар, е
съмнение за вече налично заболяване, без да са налице болестни симптоми.
Ключови думи: обща медицина, честота, консултация.
ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящото проучване изследваме нагласите на българските жени по
отношение на общата медицинска профилактика – общи профилактични прегледи,
тъй като считаме, че тя е основна предпоставка за ранно откриване и превенция на
много
значими
заболявания.
Според
нас
добрата
популярност
на
общопрофилактичните прегледи неминуемо корелира с добра популярност на
профилактичните прегледи на женските полови органи. Няма как да очакваме, че
анкетираните ще нехаят за здравето си като цяло и в същото време ще са силно
загрижени за гинекологичното си здраве.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
На въпроса „Колко пъти годишно посещавате лекар/медицински специалист/с
профилактична цел?“ никак не е малък делът на жените, които заявяват, че от години
не са ходили при лекар – 6,66±1.11%. Най-голяма, но според нас далеч недостатъчна
част от анкетираните, отговарят, че провеждат средно един общопрофилактичен
преглед годишно – 44,81±1.08%, а на второ място са жените, които се срещат с
медицински специалист „по-рядко от един път годишно“ – 24,07±1.12%. (Фигура 1).
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Фигура 1. Годишни посещения при лекар/медицински специалист с профилактична
цел

= 232 =
Академично издателство „Талант“
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

New knowledge Journal of scence – Jubilee Edition 2017,
financed by National Science Fund of Bulgaria

Установихме влияние на образованието върху поведението на анкетираните.
С повишаване на образованието на изследваните жени се повишава и относителната
честота на провежданите от тях общопрофилактични прегледи. При анкетираните с
основно образование процентът на жените, които не са ходили на профилактичен
преглед от години, е най-висок – 30,72±1.23%. При жените със средно образование
същият процент намалява на 26,31±1.32% , а се увеличава процентът на жените,
които провеждат поне по един профилактичен преглед годишно. Най-малко
пациентки, неходили на лекар с профилактична цел от години, се срещат в групата
на висшистките (5,94±1.1%) P < 0.001 (u=5.24). (Таблица 1, Фигура 2).
Таблица 1. Влияние на образованието върху честотата на посещения при
лекар/медицински специалист с профилактична цел
образование
прегледи
не ходили от години
по-малко от един
един
два
повече от два

брой
130
245
77
55
33

основно
192
59 – 30,72%
100 – 52,08%
20 – 10,41%
10 – 5,20%
3 – 1,56%

средно
247
65 – 26,31%
122 – 49,39%
37 – 14,97%
17 – 6,88%
6 – 2,42%

висше
101
6 – 5,94%
23 – 22,77%
20 – 19,80%
28 – 27,72%
24 – 23,76%

Решихме да проучим и колко общопрофилактични прегледа са провели
участничките от нашето проучване през последните пет години. Установихме още
по-тревожни резултати. Оказа се, че немалка част от анкетираните са провели само
„един“ – 22,22±1.2% преглед за петгодишен период. Най-многобройни са жените,
които са ходили три пъти на профилактичен преглед, или общо 39,25±1.3%,
следвани от тези, провели два прегледа (Фигура 3).
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Фигура 2. Влияние на образованието върху честотата на посещения при
лекар/медицински специалист с профилактична цел
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Фигура 3. Честота на извършените общопрофилактични прегледи от анкетираните
жени през последните пет години
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съмнение за налично заболяване без да са налице болестни симптоми
само и единствено с цел профилактика

Фигура 4. Най-чести поводи, каращи анкетираните да посещават здравно заведение
Решихме да проучим кои са най-честите причини, които карат участничките в
нашето проучване да търсят консултация с медицински специалист и установихме,
че 31,11±1.32% от тях търсят консултация с лекар само при съмнение за налично
заболяване, без да са налице болестни симптоми. Тревожен е фактът, че най-голяма
част от анкетираните (42,03±1.56%) посещават здравно заведение едва след
установени вече от самите тях болестни симптоми. За съжаление най-малък е броят
на българките, при които най-честите посещения при лекар са свързани само и
единствено с цел профилактика (26,85±1.42%) (Фигура 4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основен извод, който можем да направим от анализа на цитираните
резултати, е колко назад сме по отношение на съвременните стандарти за добра
профилактика в сравнение с останалите напреднали страни в света.
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