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1. Прегледи и консултации на жени с миомна болест 

 Основен акцент в кампанията „Повече за НЕЯ“ представляваха 

консултациите на жени с миомна болест със специалисти акушер-гинеколози. В 

рамките на прегледа лекарят преценява дали пациентката може да бъде включена в 

програмата и да получи безплатен едномесечен курс на терапевтично лечение. 

Всяка подходяща пациентка бе включвана в проект за проследяване на 

състоянието. 

 
 
 

2. Информационна кампания по проблема „миомна болест” 

 В рамките на информационната кампания за 

представяне на значението на навременната 

диагностика и профилактика на заболяването „миомна 

болест”, се проведе пресконференция за обявяване на 

инициативата; беше открита гореща телефонна линия 

за въпроси и консултация; на всички кабинети на 

участващите в програмата специалисти беше поставен 

специалният постер на кампанията.  

 Същевременно на Фейсбук страницата на 

Национална пациентска организация беше проведена 

двумесечна кампания, по време на която се правеха 

анкети и се предоставяше информация за проблема и 

възможностите за лечение. 

 Целта на кампанията бе чрез интересни и 

интерактивни приложения да промотира значението на 

превенцията и ранното диагностициране на 

заболяването сред по-младите хора, които са и най-

активните потребители на социалните мрежи.  

 
 

3. Какво повече за НЕЯ? 

 В началото на месец март стартира анкета сред включените в програмата 

пациентки, която имаше за цел да определи основните проблеми при тези жени и 

състоянието им след премината терапия. Проучването беше направено от 

медицинските специалисти в пациентския център на НПО, като на базата на 

получените отговори се оценяваше необходимостта от предоперативно лечение и 

органосъхраняваща операция. 
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Анкета сред включените в програмата пациентки 

 

Данните от анкетата показват, че почти половината от 

пациентките (46%), взели участие в програмата „Повече за 

НЕЯ”, са научили за инициативата от пресата. Идентичен е 

процентът на жените, дали отговор, че са били 

информирани за кампанията от своя личен лекар. Всички 

включени в програмата пациентки са получили съвет от 

своя лекар за възможните начини за лечение на миомната 

болест. 

 

 

 

На въпроса дали са се повлияли добре от назначеното 

лечение, мнозинството от анкетираните пациентки 

(91,7%) споделят, че назначеното терапевтично лечение 

им се е отразило изключително добре и значително е 

повлияло както на симптоматичното изражение на 

заболяването (намаляване на кръвотечението, 

отпадналостта и др.), така и на самия размер на 

миомата. 

 

 

 

При 65% от жените се наблюдава отлагане на 

оперативната намеса за отстраняване на миомата, а 

35% посочват, че въпреки че са се повлияли 

положително, лекуващите лекари са прибегнали до 

операция. 

Според данните от запитването 2/3 от анкетираните 

пациентки са провели лечение в рамките на три месеца. 

Значително по-малък е процентът на тези, продължили 

лечението шест месеца – едва 13%. 

 

 

Успехът на програмата „Повече за НЕЯ” намира най-

категорично потвърждение във факта, че 89% от всички 

анкетирани отново биха се включили в подобна програма, 

защото смятат, че много помага на жените с подобни 

проблеми. 

 

 

 

 

 

100% от анкетираните пациентки смятат, че НЗОК трябва да 

покрива подобен род терапевтично лечение, а не 

непременно да се пристъпва към операция като първи избор 

на лечение. 


