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Abstract: Most of the respondents have conducted two prophylactic
examinations of the female reproductive system over the last five years. In
Bulgarians, the number of three and more prophylactic examinations in recent years
is the highest. For the age group of 25 years, the group performing more than three
prophylactic gynecological examinations for the past five years is the lowest. By
increasing the education of the examined women the number and the relative share
of the women who regularly carry out prophylactic gynecological examinations
increase. The highest proportion of women visited with a prophylactic gynecologist
over three times during the last five years is among the most educated women - the
university graduates. The most common reason for examining patients with a
gynecologist is usually not prevention but objective symptoms due to a condition or
illness that has already occurred.
Keywords: prophylactic examinations, health culture, education.
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Резюме: Най-голяма част от анкетираните са провели два
профилактичните прегледа на женската полова система през последните пет
години. При българките броят на извършвалите три и повече профилактични
прегледа през последните години е най-висок. При възрастовата група до 25
години групата на извършвалите повече от три профилактични гинекологични
прегледа за последните пет години е най-ниска. С повишаване на
образоваността на изследваните жени се повишава и броят, и относителният
дял на жените, които редовно провеждат профилактични гинекологични
прегледи. Най-висок дял на жени, посещавали гинеколог с профилактична цел
над три пъти през последните пет години, се открива сред най-образованите
жени – висшистките. Най-честата причина, караща пациентките на преглед при
гинеколог, не е профилактиката, а обективни симптоми вследствие на
настъпило вече състояние или заболяване.
Ключови
думи:
профилактични
прегледи,
здравна
култура,
образование.

Първата задача, която си поставихме в настоящото проучване, бе да
установим отношението на анкетираните към профилактичните прегледи на
женската полова система. Проверихме колко профилактични прегледа на
женските полови органи са направили участничките в проучването през
последните пет години. Установихме, че най-голяма част от анкетираните са
провели два прегледа – 28,51±1.32%. На второ място са жените, които са
провели три прегледа – 22,22±1.12%, трети са тези, които заявяват, че са
провели четири профилактични прегледа през последните пет години –
19,81±1.8%. За съжаление, цели 18,74±1.11% са заявили, че са били на
преглед най-много веднъж за последните пет години, а 5,55±1.3% изобщо не са
правили преглед за същия период. Относително малък е броят на
изследваните, които са били на повече от четири профилактични гинекологични
прегледа през последните пет години (Фигура 1).
При съпоставка на честотата на извършваните профилактични прегледи
от анкетираните с техния етнически произход установихме статистически
значими различия P<0.001(χ2=185.91). При българките броят на извършвалите
три и повече профилактични прегледа през последните години е най-висок –
22,39±1.24%. При туркините процентът на провелите три или повече
профилактични гинекологични прегледа се запазва в близки до тези на
българките граници, макар и съвсем малко по-нисък – 19,04±1.87%. Най-малък
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е същият процент в групата на ромските жени – само 4,08±1.21% от тях са
заявили за проведени профилактични гинекологични прегледи (Фигура 2). Дори
при най-близките стойности на относителни дялове на туркини и ромки
съществува статистически значима разлика Р <0.001(t=2.00).
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Фигура 1. Честота на извършените профилактични прегледи при гинеколог
от анкетираните жени през последните пет години
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Фигура 2. Влияние на етническия произход на анкетираните върху
честотата на провежданите от тях профилактични гинекологични
прегледи
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Фигура 3. Влияние на възрастта на анкетираните върху честотата на
провежданите от тях профилактични гинекологични прегледи
Установи се и влияние на възрастта на анкетираните върху изследвания
показател Р <0.001. При възрастовата група до 25 години групата на
извършвалите повече от три профилактични гинекологични прегледа за
последните пет години е най-ниска – 7,24±1.45%. При 25-35 годишните този
процент натраства на 23,18±1.69%. При възрастовата група 35-45 годишни са
регистрирани сходни стойности на изследвания показател – 23,91±1.11%. При
45-55 годишните този процент е най-висок – 34,05%. При най-високата
възрастова група – жените над 55 години, изследваният показател отново
понижава стойностите си – 11,59±1.08% (Таблица 1) (Фигура 3).
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Фигура 4. Влияние на образованието на анкетираните върху честотата на
провежданите от тях профилактични гинекологични прегледи
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Таблица 1. Влияние на възрастта на анкетираните върху честотата на
провежданите от тях профилактични гинекологични прегледи
един

два

три

повече от 3

по-малко от 1

До 25

26 / 26,53%

52 / 33,76%

10 / 7,24%

8 / 6,66%

2 / 6,66%

25 – 35

22 / 22,44%

44 / 28,57%

32 / 23,18%

21 / 17,50%

2 / 6,66%

35 – 45

21 / 21,42%

36 / 23,37%

33 / 23,91%

16 / 13,33%

5 / 16,66%

45 – 55

19 / 19,38%

12 / 7,79%

47 / 34,05%

29 / 24,16%

1 / 3,33%

Над 55

10 / 10,20%

10 / 6,49%

16 / 11,59%

46 / 38,33%

20 / 66,66%

Друг фактор, оказващ влияние върху поведението на анкетираните
свързано с честотата на гинекологичната онкопрофилактика, е тяхното
образование. С повишаване на образоваността на изследваните жени се
повишава и броят, и относителният дял на жените, които редовно провеждат
профилактични гинекологични прегледи. Най-висок дял на жени посещашали
гинеколог с профилактична цел над три пъти през последните пет години
(26,56%), се открива сред най-образованите жени – висшистките (Фигура 4).
При анкетираните с основно образование процентът на жените, подлагали се
на профилактични гинекологични прегледи три и повече пъти през последните
пет години, е относително нисък – 11,88±1.21%. При жените със средно
образование той нараства на 18,21±1.12%, Р <0.001.
След като изследвахме реалната честота на профилактичните
гинекологични прегледи при анкетираните решихме да проучим и мнението им
по въпроса „Колко често според Вас трябва да се прави профилактичен
гинекологичен преглед?“ Целта ни бе да разберем до каква степен
анкетираните реално са запознати със съвременните изисквания и норми за
добра гинекологична онкопрофилактика и до каква степен реалното поведение
на жените съвпада с познанията им, след като съпоставяме получените
резултати по този и по предходния въпрос.
Установихме, че по-голяма част от анкетираните имат нагласата, че
трябва да провеждат профилактичен гинекологичен преглед един път годишно 34,07±1.23%, следвани от групата на жените, които са на мнение, че би
трябвало да ходят на гинеколог с профилактична цел два пъти годишно –
21,29±1.45%. Немалък брой анкетирани обаче са на мнение, че щом се
чувстват добре, не е необходимо да ходят на профилактични прегледи
(15,00±1.07%) (Фигура 5).
Решихме да проучим и кои са най-честите причини, които водят
анкетираните от нас пациентки на преглед при гинеколог. Оказа се, че найчесто това са обективни симптоми, вследствие на настъпило вече състояние
или заболяване. Намираме за изключително тревожен факта, че цели
36,66±1.32% от всички жени, попаднали в нашето изследване, чакат да
заболеят и чак тогава търсят лекарска помощ. На второ място по численост са
пациентките, които са заявили, че най-често посещават гинеколог вследствие
на субективни оплаквания (32,96±1.8%). Считаме, че при тези две групи,
обхващащи над две трети от всички пациентки от нашето проучване, трудно
можем да говорим за активна профилактика и превантивно поведение. Едва
30,37±1.9% от участничките в нашето проучване споделят, че водещата
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причина, поради която най-често посещават гинекологичната практика, е
профилактиката Р <0.001. Данните от настоящия въпрос са отразени на
Фигура 6.
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Фигура 5. Разпределение на анкетираните според мнението им по въпроса
колко често би трябвало да посещават профилактични гинекологични
прегледи
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Фигура 6. Разпределение на анкетираните според най-честите причини,
които биха ги завели при гинеколог
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