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„Най-голямата 

пречка в борбата ми 

с вирусния хепатит е... 

общественото неодобрение 

в моя град. Страхът да 

призная, че имам 

хепатит C“

Анкетата за HCV (вирус на хепатит C)  
е глобално изследване, което се проведе сред 

почти 4000 човека с хепатит C. Резултатите 
разкриха поразителна – и понякога шокираща – 

информация за познанията на хората,  
живеещи с хепатит C.

Глобалното изследване беше разработено и 
проведено от Световния хепатитен алианс в 

периода юли – декември 2014 г. Изследването 
беше популяризирано чрез социалните медии 
и каналите на Световния хепатитен алианс и 

получи подкрепата на много пациентски групи 
и медицински специалисти, които споделяха 

връзки към него онлайн или разпространяваха 
писмени материали в клиниките си. 

Всички отговори бяха преведени и анализирани, 
включително и няколко хиляди, написани в 
свободен стил и споделящи информация за 

реалния живот с хепатит C.

През април 2015 г. на Международния конгрес 
за черния дроб във Виена беше стартиран 

глобален отчет на резултатите. 

Този конкретен за държавата отчет обобщава 
отговорите на 145 човека от България с 

информация за споделените от тях знания и 
съответни сравнения с регионалните резултати.

За целите на този отчет България е определена 
като част от Европейския регион на Световната 

здравна организация (СЗО) и се съпоставя 
с отговорите от този регион, включително 
Австрия, Беларус, Белгия, Великобритания, 
Гърция, Израел, Испания, Полша, Румъния, 

Русия, Унгария и Франция.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТАТА ЗА HCV

Анкета за HCV Отчет за конкретна държава

„Най-голямата  

пречка в борбата ми 

с вирусния хепатит е... 

тромавата процедура  

по одобрение  

на лечението“

„Най-

голямата 

пречка в борбата ми 

с вирусния хепатит е... да 

се лекувам в град на 300 

км от моя. Бюрокрацията 

и безкрайно многото 

документи“
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Резултати от изследването
• В България 58% от отговорилите в изследването  

заявяват, че не са знаели какво е хепатит C преди диагнозата си

• Ниската осведоменост за хепатит C е широко разпространен 
проблем – анкетата за HCV отчита, че средно 70% от 
отговорилите в света и Европа не са знаели какво е 
хепатит C преди диагнозата си

• Хората, които са били информирани за хепатит 
C преди диагнозата си, заявяват, че са научили 
за това предимно от новините и медиите, като 
телевизия и радио (44%), личния си лекар (20%) и 
пациентски организации (12%). Много малка част 
от отговорилите са били информирани за хепатит C 
чрез държавни кампании (2%) 

• По-малко от 20% от отговорилите са били насочени 
към изследване за хепатит C след съобщаване на 
симптомите на заболяването при лекаря си

• Една трета от отговорилите са диагностицирани с 
хепатит C при рутинен медицински скрининг, 14% 
сами са поискали да се изследват, 12% са изследвани 
по препоръка на лекаря си, 12% са изследвани като  
част от скрининг за хепатит C или вируси, предавани  
по кръвен път

Хепатит C е една от най-често 

срещаните причини за чернодробни 

заболявания в световен мащаб [1]

Около 67 000 възрастни (1,1%)  

в България са имали хепатит C 

през 2013 г. [2], при общо 80 – 150 

милиона души в света, живеещи  

с хроничното състояние [3]

Смъртността, свързана с хепатит 

C, се увеличава, като през 2013 г. 

тя достига 700 000 души  

в световен мащаб [1]

Към момента няма ваксина 

против хепатит C [3,4]
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Какво 
означава това?

Общата осведоменост за хепатит C  
е неприемливо ниска

Държавата не прави достатъчно, за да изпълнява 

ангажимента си към Резолюция 63.18 на Световната 

здравна асамблея за повишаване на осведомеността през 

ежегодно провеждания Световен ден за борба с хепатита. 

В резултат на това обществената осведоменост е ниска и 

огромна част от лекарите не разпознава симптомите на 

хепатит C, когато бъдат описвани от пациент, което в 

сериозна степен влияе върху забавянето на диагнозата 

и осигуряването на необходимите грижи, лечение и 

подкрепа за пациентите.

Ниска осведоменост за хепатит C  
сред обществото и лекарите

По-малко от половината отговорили  
са знаели какво е хепатит C преди диагнозата си.

По-малко от една пета от хората са били насочени към 
изследване за хепатит C след съобщаване на симптомите на 
заболяването при лекар.

Данни за държавата въз основа на 145 отговорили

Данни за държавата въз основа на 119 отговорили

42%

19%
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Подкрепа на пациентите

Резултати от изследването

• 27% от отговорилите заявяват, че са получили толкова информация, колкото 
са искали или им е била нужна, или повече от лекаря си при поставяне на 
диагнозата. Въпреки това 22% смятат, че тя е била „много малко“, а други 13% 
– че е била „малко“. Средно една трета от отговорилите в Европейския регион 
смятат, че са имали „много малък“ достъп до информация чрез лекаря си 

• Информацията при поставяне на диагнозата в България се получава основно 
от уебсайтове (15%) или брошури (12%), а само 3% от отговорилите са 
контактували с местни пациентски групи или организации 

• Повече от половината отговорили в България не са знаели за 
пациентски организации, свързани с хепатит C

• 17% от отговорилите, подложени на лечение с 
интерферон, не са знаели дали то е успешно, а около 
една трета заявяват, че не са били достатъчно 
подготвени за страничните ефекти на лечението

• Близо 39% от отговорилите заявяват, че са 
приемали билкови лекарства против хепатит C, от 
които 28% не са получили никаква информация 
за влиянието им върху черния дроб

Какво  
означава това?

Достъпът до информация, предлагана 
от лекарите при поставяне на диагнозата, 

в България е различен, но като цяло е 
твърде недостатъчен. За съжаление много 
малко пациенти се свързват с пациентски 

организации.

Пациентските организации и местните групи за 

подкрепа могат да бъдат отличен източник 

на надеждна информация, но докторите 

просто го пренебрегват.

Само 27% при поставяне на диагнозата  
са получили толкова информация, колкото  
им е била нужна, или повече

1 
 много малко5 

толкова, колкото исках/ми 
беше нужна, или повече

26,6

19,6

12,6

22,4

18,9

2

4

Диагноза: пациентите не са достатъчно 
информирани

Количество на информацията, предоставена при поставяне 

на диагнозата (по скала от 1 до 5, където 1 – много малко; 5 – 

толкова, колкото исках/ми беше нужна, или повече). Данни за 

държавата въз основа на 143 отговорили 

3

Съотношение  
на анкетираните 

пациенти (%)
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Резултати от изследването

• Повечето отговорили са съобщили на близките си роднини  

за диагнозата си (88%)

• Между една трета и половината от отговорилите в България 

заявяват, че хепатит C влияе силно или много силно 

върху физическото им здраве и усещането им за общо 

благосъстояние (48%), емоционалното им здраве 

(37%), както и психическото и душевното им  

здраве (47%)

• 44% от отговорилите заявяват, че заболяването им 

от хепатит C е повлияло работата им до известна 

степен (28%) или силно (16%).

Какво 
означава това?

Въпреки че много по-голяма част 
от българите са съобщили на близките си 

роднини за диагнозата си, отколкото средно в света, 
значителна част не е направила това, което показва, че 
все още може да съществува проблемът на обществено 

неодобрение. Това трябва да се коригира чрез държавните 
осведомителни кампании. 

Много от отговорилите заявяват, че хепатит C има силно  
влияние върху физическото, емоционалното и душевното  

здраве, както и върху работата.

Държавното управление и здравните платци трябва да 
осъзнаят огромното въздействие на заболяването и 
лечението му върху взаимоотношенията, начина на 
живот, здравето и професионалните постижения, 

както и да обърнат внимание на значението, 
което има подкрепата за хората с хепатит 

C в борбата им с това заболяване.

Хепатит C повлиява живота на пациентите по много начини

Хепатит C има силно влияние върху живота на хората

Физическо (цялостно усещане за 
здраве и благополучие) (n=129) 
 

Емоционално (като романтични 
и семейни взаимоотношения) 
(n=128) 
 

Психическо и душевно здраве 
(като представата Ви за самите себе 
си, бъдещи планове или кариерни 
решения; чувство на безпокойство 
или депресия) (n=131)

1 = малко влияние 19,4% 1 = малко влияние 26,6% 1 = малко влияние 23,7%

2 13,2% 2 11,7% 2 8,4%

3 19,4% 3 25,0% 3 21,4%

4 21,7% 4 18,8% 4 25,2%

5 = много силно влияние 26,4% 5 = много силно влияние 18,0% 5 = много силно влияние 21,4%
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Подкрепа на пациентите

Резултати от изследването

• Близо 50% от отговорилите смятат, че не винаги са участвали  
във вземането на решения за възможностите им за лечение  
и мнението им е било важно

• От 79% отговорили с действаща схема на лечение 30%  
не са „напълно удовлетворени“ от нея

• 50% от отговорилите смятат, че пациентът и лекарят 
трябва заедно да обсъждат всички възможности 
за лечение и крайното решение да взема лекарят 
в качеството си на специалист, спрямо 27%, които 
предпочитат да вземат тези решения сами

• 27% от отговорилите са били уведомени, че не отговарят 
на условията за сегашните възможности за лечение, 
болшинството от които (88%) заявяват, че не са били 
съгласни с това решение

• Приблизително 40% от отговорилите заявяват, че никога 
не са обсъждали с медицински специалисти най-новите 
възможности за лечение – каквато е и средната стойност  
за Европа

Какво  
означава това?

Трябва да се подобри 
комуникацията между пациентите 

и медицинските специалисти, така че 
пациентите да участват повече във вземането 

на решения

Въпреки че близо 70% от отговорилите заявяват, че са били 
„напълно удовлетворени“ от схемата си на лечение и 68% 
описват комуникацията с медицинските специалисти като 

„отлична“, много хора смятат, че мнението им за решенията не 
винаги е било търсено, а голяма част никога не са обсъждали 

по-нови възможности за лечение.

Участието на пациентите в обсъждането на лечението 
им и грижите за тях е основен фактор за доброто 

здравеопазване. Това е важно за пациентите 
и здравната система, затова трябва 

да намерим начини да го 
подобрим.

Кой трябва да взема решенията в стратегията за лечение?

Доколко пациентите смятат, че участват във вземането на решения,  
свързани с възможностите им за лечение?

Лекарят трябва да определя най-добрата схема на действие

Пациентът и лекарят трябва заедно да обсъдят всички възможности  
и крайното решение да взема аз като пациент

Пациентът и лекарят трябва заедно да обсъдят всички възможности  
и крайното решение да вземе лекарят като специалист

1 = в никаква степен 7,7%

3  9,1%

5 = винаги участвах във вземането на решения и мнението ми беше важно 48,3%

2  11,9%

4  23,1%

Данни за държавата въз основа на 143 отговорили.

По скала от 1 до 5 (1 – в никаква степен; 5 – винаги участвах във вземането на решения и мнението ми беше важно).  

Данни за държавата въз основа на 143 отговорили

26,6%

49,7%

23,8%

Общо

76%

76% от отговорилите смятат, че пациентът и лекарят трябва заедно да обсъждат възможностите 
за лечение, въпреки че мненията за това, кой да вземе крайното решение, са различни.

Пациентите искат да участват повече във вземането на решения
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Инструментариум на анкетата за HCV

Двигател на промяна в държавата  
Ви за преобразяване на живота на  
хората с хепатит C 
Как можете да използвате този отчет? Нашите 
предложения: 

Отчетът на анкетата за HCV за държавата е ресурс, 
който се надяваме, че можете да използвате в 
подкрепа на:

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО – пред медиите, държавата, 
медицинските специалисти

• Подобряване на действията от страна на държавата и 
здравеопазването срещу хепатит C

• Повишаване на осведомеността за хепатит C сред 
държавните институции и населението

• Намаляване на общественото неодобрение и 
дискриминацията

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – с медиите, държавата, 
медицинските специалисти и пациентите

• Акцентиране върху въздействието на конкретни 
проблеми в държавата Ви

• Предлагане на поддръжка и съвети за разрешаване на 
проблемите

Подобряване на осведомеността за хепатит C 
разбирането му

• Използвайте данните от изследването, за да представите 
ясно пред държавните институции и медицинските 
специалисти истинското значение на хепатит C и това, 
колко е важна осведомеността за:

-   Скритото обременяване на душевното/психичното и 
емоционалното здраве

-   Личната и социалната цена на нелекуваното 
заболяване

-   Въздействието на общественото неодобрение и 
дискриминацията върху личния и професионалния 
живот

• Предоставяне на медиите на експертни познания и достъп 
до фактите и цифрите от изследването и разкази на 
пациенти за акцентиране върху проблемите, свързани с 
инфекцията на хепатит C 

• Търсене на отговорност от държавата за WHA63.18, 
където е прието използване на Световния ден за борба с 
хепатита за повишаване на обществената осведоменост

• Предложение за сътрудничество с държавни кампании и 
поддръжката им, като партньорство за Световния ден за 
борба с хепатита

Подобряване на изследванията и информацията, 
съобщавана при поставяне на диагноза

• Акцентиране върху данните от отчета за пропуснати 
възможности за изследване и насърчаване на държавните 
институции да подобрят осведомеността за симптомите 
сред медицинските специалисти 

• Използване на сравненията в отчета между държавите и 
регионите, за да се покаже как някои практики в отделни 
държави, като рутинните изследвания, са подобрили 
ранното откриване и резултатите от лечението

• Разясняване на типа информация и материали, които да 
предоставят държавните институции, и сътрудничество с 
държавата и медицинските специалисти за съставяне на 
материали

• Акцентиране върху недостига на налична информация 
и предложение за съвместна работа с медицинските 
специалисти за осигуряване на достатъчно информация 
и поддръжка, предоставяни на пациентите при 
диагностициране, включително достъп до пациентски 
групи – напр. предложение за включване на данни за 
връзка с пациентска група в държавни материали и 
уебсайтове на национални организации, като групи за 
хора с чернодробни заболявания
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Прекратяване на социалното неодобрение 
и дискриминацията

• Използване на цитати и резултати от отчета за акцентиране 
върху въздействието, което общественото неодобрение и 
дискриминацията могат да имат върху живота на хората

• Разработване на доказателствени материали за 
дискриминацията чрез допълнителни проучвания, като 
провеждане на собствено онлайн изследване

• Използване на данните от отчета за лобиране в 
държавните институции с цел изготвяне на конкретно 
законодателство срещу дискриминацията

Осигуряване на права на пациентите и увеличаване 
на участието при вземане на решения за лечение

• Гарантиране на наличие в лекарските кабинети и 
болниците на данни за връзка с пациентски групи и 
информация за тях

• Самоинформиране на пациентите за правото им да 
участват във вземането на решения за лечение, напр. чрез 
провеждане на семинари, предоставяне на информация 
за пациентите на уебсайтове или чрез брошури

• Информиране на лекарите за ползите от 
партньорството с пациентите, като по-стриктна 
последователност или повече ресурси – привличане 
на лекари от други терапевтични области, в които 
това се провежда успешно, за стартиране на такова 
обсъждане
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„Да 

се излекувам, 

би означавало... 

да си върна живота на 

нормален баща, съпруг 

и син. Нова надежда за 

пълноценен живот“„Да 

се излекувам, 

би означавало... 

сбъдване на една мечта“

„Да се излекувам, би 

означавало... коренно  

различно състояние на  

душевен покой“

Анкета за HCV Отчет за конкретна държава





Анкетата за HCV се подпомага със спомоществователството на AbbVie


