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Реализация на 
изследването:

Възложител: 

Обем на извадката:
 

Представителност: 

Метод на регистрация: 

Период на провеждане: 

Максимално допустима 
стохастична грешка:

„Тренд“

Национална пациентска организация

1004 ефективни интервюта с респонденти на 
възраст 18+ г.

За пълнолетното население на страната

Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“

5-10 март 2021 г.

± 3.1%

Паспорт на изследването

Проучването е реализирано в рамките на проект 
„Пациентският отговор срещу COVID-19“ с финансовата 
подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия 
на финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд 
Активни граждани България по Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи 
от Национална пациентска организация и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Оператора на Фонд Активни граждани България.

РЕЗУЛТАТИ

Въпреки пандемията причинена от COVID-19, необходимостта от 
здравни грижи касае много други здравословни проблеми. 34% са посо-
чили, че са имали необходимост от здравни грижи в условията на пан-
демията, които не са свързани със заболяване от COVID-19. Хората на 
възраст над 60 години в най-големи дялове са имали необходимост от 
здравна грижа извън коронавируса.

С нарастване на възрастта, нараства и делът на посочилите, че не-
обходимите им здравни грижи не са свързани със заболяване от ко-
ронавирус. 9% са имали нужда от здравна грижа свързана със забо-
ляване от COVID-19. Най-висок дял посочили нужда от здравна грижа 
свързана с COVID-19 са българите на възраст 40-49 г. и 50-59 г. – 14%.

3% са тези, които са имали нужда от здравна грижа свързана с 
COVID-19 и други здравни проблеми, които не са свързани със заболя-
ване от COVID-19. Малко над половината българи (53%) са декларирали, 
че не са имали нужда от здравна грижа в условията на пандемията. 
Най-младите на възраст 18-29 г. в най-голям дял (81%) посочват, че не 
са имали необходимост от здравни грижи в условията на пандемия.

Над половината от българите одобряват въведените от правител-
ството здравни мерки за справяне с пандемията свързана с COVID-19. 
45% ги оценяват по-скоро положително, а 14% изцяло положително. 
24% имат по-скоро отрицателно отношение към мерките, а 6% ги 
оценяват изцяло отрицателни. Прави впечатление, че хората на въз-
раст 18-29 г. с по-голям дял оценяват по-скоро положително мерките 
(49%), за сметка на делa на българите над 70 + г. – 39
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В изследването са тествани проблематични ситуации свързани с 
достъп на пациенти до системата на здравеопазването, свързани с 
приетите мерки за справяне с пандемията от COVID-19.

13% са срещали проблем при посещение на личен лекар по време на 
пандемията, а 45% не са имали такъв проблем. 40% са посочили, че не 
са имали необходимост от посещение на лекар. Спрямо населеното 
място, данните показват, че 48% от живеещите в малките населени 
места не са имали проблем за посещение при личен лекар, а делът на 
живеещите в Столицата, които не са имали проблем е 37%. Най-мла-
дите в най-голям дял не са имали нужда от посещение при личен лекар, 
а с увеличаване на възрастта се увеличава делът на имащите тази 
необходимост.

69% не са имали необходимост да посещават болница по време на въ-
ведените противоепидемични здравни мерки. От тези, които са има-
ли нужда да посетят болнично заведение, 7% са срещали проблем, а 
22% не са имали такъв. Отчита се, че едва 6% от живеещите в сто-
лицата са имали проблеми при посещение на болнично заведение, а в 
областни градове делът е 8%.

Всеки трети българин (33%) твърди, че не е имал проблем да отиде на 
лекар–специалист. 11% са посочилите, че са имали такава трудност. 
Над половината (53%) споделят, че не са имали необходимост да по-
сетят лекар–специалист. 11% от живеещите в столицата са имали 
проблем са посетят лекар-специалист, а в областните градове този 
дял в 13%.

От българите, на които им се е налагало да потърсят спешна меди-
цинска помощ по време на пандемията, само 3% споделят, че са срещ-
нали проблем, а 12%, че не са имали. 83% не са имали необходимост да 
потърсят спешна медицинска помощ. 

6% са имали проблем да продължат лечението на хроничното си за-
боляване. Най-висок дял на имащи проблем да лекуват свое хронично 
заболяване имат възрастните българи над 70г. – 19%. Всеки четвър-
ти (26%) споделя, че не е имал проблем с продължение на лечението 
си. 67% не са имали необходимост от лечение на хронично заболяване.

Едва 3% декларират, че са имали проблем да продължат плановото си 
лечение, а 12% не са имали. 83% не са имали такава необходимост.

Отново нисък е делът на българи, които не са успели да осъществят 
плановия си болничен прием – 2%, а 8% не са имали проблем. 88% не са 
имали нуждата планово да бъдат настанени в болница в дадения пе-
риод.

На въпроса „Сблъсквали ли сте се с някакви други проблеми при нужда 
от медицинска помощ заради въведените мерки за справяне с панде-
мията от COVID-19 и какви?“ са посочени дългото чакане на опашки, 
затруднен достъп до болници и специалисти, които са спрели да ра-
ботят, заради епидемиологичната обстановка. Хаос сред лекарите, 
липса на лекарства в аптеките и многото чакане при личния лекар 
също са сред проблемите, с които са се сблъсквали българите по вре-
ме на пандемията. Сред изброените са посочени бавна реакция от 
страна на спешна помощ и липса на ваксини срещу COVID-19. 36% де-
кларират, че не са имали нужда от медицинска помощ по време на пан-
демията. Най-голям дял посочили, че не са се нуждали от медицинска 
помощ, са българите на възраст до 18-29 г. – 67%. 29% са посочили, че 
не са се сблъсквали с проблеми в системата на здравеопазването.

11% от българите са имали проблем в комуникацията с личния им ле-
кар заради пандемията от COVID-19%, а 75% са нямали. С нарастване 
на възрастта, нараства делът на посочилите, че са имали по-труден 
достъп до комуникация с личния си лекар. Хората в селата и малките 
градове в най-голяма степен (78%) не са имали проблем в комуникаци-
ята с личния си лекар, докато при живеещите в столицата делът е 
66%.

35% имат притеснения да посещават болнично заведения заради 
пандемията. 

С нарастване на възрастта нараства и делът на посочилите, че из-
питват притеснения. Това може да се дължи на факта, че възраст-
ните хора са най-уязвимата група на заболели от коронавирус. 45% 
нямат страхове свързани с COVID-19 при посещение на болнични заве-
дения. Данните показват, че най-малко притеснения за посещения в 
болнични заведения има сред 18-29 г. - 54%. 

61% не са имали проблеми с провеждане на лечението си поради про-
тивоепидемичните мерки, а 12% са имали. Трябва да имаме предвид, че 
1% от извадката отговаря на 55 хил. души, което ще рече, че 660 000 
българи са срещнали проблем с провеждане на лечението си поради 
въведените противоепидемични мерки за справяне с пандемията от 
COVID-19. Най-възрастните в най-голям дял са имали такъв проблем.

Според 41% въведените мерки за справяне с пандемията от COVID-19 
в болничните заведения попречи на достъпа до лечение на други бо-
ледуващи. Най-висок дял се отчита на данните от столицата –56%. 
29% не смятат, че въведените мерки в болниците за справяне с пан-
демията са попречили на достъпа до лечение на други боледуващи.

67% от деклариралите, че са боледували от COVID-19, не са имали нуж-
да от болнична помощ, a 27% са имали.
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Вие лично срещнахте ли или не сте срещали проблем при 
някое от изброените заради въведените мерки за справяне 
с пандемията от COVID-19:

А сблъсквали ли сте се с някакви други проблеми при 
нужда от медицинска помощ заради въведените мерки за 
справяне с пандемията от COVID-19 и какви?

Въпрос с предварително зададени опции / Един отговор / База: 1004 респондента

Спонтанен отговор / Повече от един отговор / База: 1004 респондента

Висене по опашки / Струпвания / Неточни графици

Затруднен достъп до болници / Връщане на пациенти / Не получих 
медицинска помощ

 
Неработещи специалисти заради пандемията / Затруднен достъп

Хаос / Неадекватност / Никой не знае какво прави

Не ми дадоха лекарства в аптеката / Липса на лекарства/ 
антибиотици

 
Много чакане при личния лекар / Труден достъп

Няма ваксини

Бърза помощ не дойде / не се отзова навреме

Противоречиви мнения / Неясна информация относно ваксините

Не съм имал(а) нужда от медицинска помощ

Няма такива / Не съм се сблъсквал(а) 

Не мога да преценя / Без отговор

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

36%

29%

23%

Срещнах 
проблем

Не съм 
срещал(а)

проблем

Не съм имал(а)
необходимост

Не знам/ Без
отговор

Посещение на личен лекар 13% 45% 40% 2%

Посещение на лекар/ специалист 11% 33% 53% 3%

Посещение на болнично 
заведение 7% 22% 69% 2%

Продължаване на лечение на 
хронично заболяванe 6% 26% 67% 2%

Търсене на спешна медицинска 
помощ 3% 12% 83% 2%

Продължаване на планово 
лечение 3% 12% 83% 2%

Планов болничен прием 2% 8% 88% 2%

Вие лично как оценявате здравните мерки на 
правителството срещу COVID-19?

Кое от изброените важи за вас лично?

Въпрос с предварително зададени опции / Един отговор / База: 1004 респондента

Въпрос с предварително зададени опции / Един отговор / База: 1004 респондента

Изцяло положително

По-скоро положително

По-скоро отрицателно

Изцяло отрицателно

Не знам/ Не мога да преценя

Имал(а) съм необходимост от здравни 
грижи в условията на пандемията, които 

не са свързани със заболяване от COVID

Имал(а) съм необходимост от здравни 
грижи в условията на пандемията, които 

са свързани с заболяване от COVID

Имал(а) съм необходимост от здравни 
грижи в условията на пандемията 

свързани с COVID и такива, които не са 
свързани със заболяване от COVID

Не съм имал необходимост от здравни 
грижи в условията на пандемията

Не знам/ Не мога да преценя

14%

34%

9%

3%

53%

1%

24%

11%

45%

6%

68% от българите стигнали до болнична помощ за лечението си от 
COVID твърдят, че са получили адекватна здравна грижа, а 28% не смя-
тат, че им е обърнато достатъчно внимание.

69% от тези, които са изкарали COVID-19, но не са имали нужда от 
болнична помощ оценяват за адекватно лечението, което са получи-
ли от консултациите си с личния лекар. Едва 9% не оценяват добре 
лечението, което им е било предназначено. 22% са отбелязали, че не 
могат да преценят до колко е било адекватно лечението и информа-
цията, която им е дал лекуващият лекар.
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Вие лично имахте ли или нямахте проблеми в комуникацията 
с вашия лекар/ лекари заради пандемията от COVID?

Вие лично имахте ли или нямахте притеснения като цяло да 
посещавате болнично заведение заради пандемията?

Вие лично имахте или нямахте проблеми с провеждане на 
лечението си поради въведените противоепидемични мерки?

Спонтанен отговор / Един отговор / База: 1004 респондента

Спонтанен отговор / Един отговор / База: 1004 респондента

Спонтанен отговор / Един отговор / База: 1004 респондента

75%

45%

61%

14%

20%

27%

11%

35%

12%

Имах проблеми

Имах притеснения

Имах проблеми

Нямах проблеми

Нямах притеснения

Нямах проблеми

Не знам / Без отговор

Не знам / Без отговор

Не знам / Без отговор

Според Вас лично въведените мерки за справяне с 
пандемията от COVID-19 в болничните заведения попречи ли 
или не попречи на достъпа до лечение на други боледуващи?

Вие лично имахте ли или нямахте необходимост от болнична 
помощ поради заболяването ви от COVID?

А Вие лично получихте ли или не получихте 
адекватна здравна грижа?

Спонтанен отговор / Един отговор / База: 1004 респондента

Спонтанен отговор / Един отговор
База: 120 респондента боледували от COVID

Спонтанен отговор / Един отговор
База: 32 респондента имали нужда от болнична помощ

41%

67%

28%

30%

6%

68%

29%

27%

4%

Не попречи

Имах нужда

Не получих

Попречи

Нямах нужда

Получих

Не знам / Не мога да преценя

Не знам / Без отговор

Не знам / Не мога да преценя
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Вие лично получихте ли адекватно лечениe/ информация от 
Вашия личен лекар какво да предприемете като лечение?

Спонтанен отговор / Един отговор
База: 84 респондента нямали нужда от болнична помощ

69%

22%

9%

Не получих

Получих

Не знам / Не мога да преценя

www. activecitizensfund.bg 
www.npo.bg



12 12 


