
Изследване превенция за рака 

на простатата сред мъжете

Февруари 2019 г.



Паспорт на проучването

Реализация на изследването:                 Изследователски център „Тренд“

Размер на извадка:                                       673 мъже на възраст 50+

Представителност:                                        Представително за мъжете в България във възрастовата 

категория  50+

Метод на регистрация:                                Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“

Период на провеждане:                              30.XI-13.II.2019 г.

Точност:                                                          Максимална грешка ± 4.1%



Вие лично имате ли или нямате някое от
следните оплаквания?

База: 673 мъже

Въпрос с предварително зададени опции

Възможни са няколко посочвания

19%

12%

8%

4%

2%

1%

66%

3%

Смущения при уриниране

Затруднение при уриниране

Парене при уриниране

Тежест и болки в областта на простатата

Болки при уриниране

Кръв в урината

Нямам никое от изброените

Не знам/ Без отговор



Важи ли или не важи за Вас всяко едно от
изброените:

База: 673 мъже

Въпрос с предварително зададени опции

51%

39%

48%

58%

1%

3%

Пуша цигари

Често употребявам алкохол

Важи за мен

Не важи за мен

Без отговор



Вие лично имате ли някои от следните
рискови фактори?

База: 673 мъже

Въпрос с предварително зададени опции

25%

19%

7%

56%

4%

Смущения при уриниране

Наднормено тегло

Прекарано или активно възпаление 
на простатната жлеза (простатит)

Нито едно от изброените

Не знам/ Без отговор

Възможни са няколко посочвания



Вие лично провеждали ли сте си преглед при
уролог за наличие на рак на простатата?

База: 673 мъже

Спонтанен отговор

31%

69%

Да

Не



Вие лично колко често си правите прегледи за
наличие на рак на простатата?

База: 210 мъже, които са провеждали 
преглед при уролог

Спонтанен отговор

9%

34%

50%

2%

5%

На всеки 6 месеца

Веднъж в годината

Един път на няколко години

Друго

Не мога да преценя/ Без отговор



Ако са Ви правили преглед, какво
включваше той?

База: 210 мъже, които са провеждали 
преглед при уролог

Спонтанен отговор

45%

32%

29%

3%

23%

Изследване на туморен маркер

Образни изследвания

Ректално туширане

Друго

Не знам/ Без отговор

Възможни са няколко посочвания



Каква е причината да не си правите
такива прегледи?

Въпрос с предварително зададени опции

51%

17%

11%

5%

4%

4%

1%

7%

Нямам нужда, здрав съм

Никой не ме информирал, че е важно/ не ми е предложил

Неприятно ми е/ страх ме е от такива прегледи (личен отказ)

Няма специалисти в населеното място, в което живея

Не е важно за мен

Нямам финансова възможност

Друго

Не знам/ Без отговор

База: 463 мъже, които не са провеждали 
преглед при уролог



Вие лично имате ли или нямате в семейството
роднини, страдащи от рак на простатата или
друго онкологично заболяване?

Спонтанен отговор

База: 673 мъже

8%

81%

11%

Имам

Нямам

Не знам/ Без 
отговор



Вие лично запознати ли сте или не сте
запознати със заболяването рак на простатата?

Спонтанен отговор

База: 673 мъже

50%50%

Запознат съм

Не съм запознат



A откъде сте получили информация/ научили
за рак на простатата?

Спонтанен отговор / до три посочвания
База: 335 мъже, които са запознати със 
заболяването рак на простатата

37%

34%

20%

11%

9%

9%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

12%

Лекар/ Медицинско лице/ Джи Пи

Разговори/ Близки/ Познати/ Приятели/ Роднини

Медии (Телевизия/ Радио)

Лекар специалист/ Тесен специалист/ Уролог

Вестници и списания, вкл. със здравна насоченост

Интернет

Медицински книги

Здравни предавания

Брошури

Хора с подобно заболяване

Книги

Реклами

Обща култура

Не мога да преценя/ Без отговор



Знаете ли какво е ПСА (простатно
специфичен антиген)?

Спонтанен отговор

База: 673 мъже

11%

89%

Знам

Не знам



A откъде сте получили информация/ научили
за ПСА (простатно специфичен антиген)?

Спонтанен отговор / до три посочвания

База: 74 мъже, които са запознати с 
ПСА

46%

40%

8%

6%

5%

3%

2%

1%

1%

5%

Лекар/ Медицинско лице/ Джи Пи

Лекар специалист/ Тесен специалист/ Уролог

Интернет

Разговори/ Близки/ Познати/ Приятели/ Роднини

Медицински книги

Медии (Телевизия/ Радио)

Изследвания

Вестници и списания, вкл. със здравна насоченост

Хора с подобно заболяване

Не мога да преценя/ Без отговор



Адрес:

Телефон:

Имейл адрес:

Сайт:

гр. София, ул. „Николай Хайтов “ № 2, вх. Г, 

ет. 2

+359 886 31 76 73

office@rctrend.bg

www.rctrend.bg


