ПАЦИЕНТСКИЯТ ОТГОВОР СРЕЩУ COVID-19
Март 2021

Паспорт на
изследването

Реализация на изследването:
Възложител:

'Тренд'
Национална пациентска организация

Обем на извадката:

1004 ефективни интервюта с респонденти
на възраст 18+ г.

Представителност:

За пълнолетното население на страната

Метод на регистрация:
Период на провеждане:
Максимално допустима стохастична грешка:

Пряко полустандартизирано интервю 'лице в лице'
5-10 март 2021 г.
± 3.1%

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

Изцяло положително

14%

По-скоро положително

45%

По-скоро отрицателно
Въпрос с предварително
зададени опции
Един отговор

Изцяло отрицателно

Не знам/ Не мога да преценя

База: 1004 респондента

24%

6%

11%

Кое от изброените важи
за вас лично?

Имал(а) съм необходимост от здравни грижи в
условията на пандемията, които не са свързани със
заболяване от COVID

34%

Имал(а) съм необходимост от здравни грижи в
условията на пандемията, които са свързани с
заболяване от COVID

Въпрос с предварително
зададени опции
Един отговор

Имал(а) съм необходимост от здравни грижи в
условията на пандемията свързани с COVID и такива,
които не са свързани със заболяване от COVID

3%

Не съм имал необходимост от здравни грижи в
условията на пандемията

Не знам/ Не мога да преценя

База: 1004 респондента

9%

53%

1%

Вие лично срещнахте ли
или не сте срещали
проблем при някое от
изброените заради
въведените мерки за
справяне с пандемията
от COVID-19:
Въпрос с предварително
зададени опции
Един отговор

База: 1004 респондента

Срещнах проблем

Не съм срещал(а) Не съм имал(а)
проблем
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 заболяване

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%

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?

Спонтанен отговор

Повече от един отговор

База: 1004 респондента

Висене по опашки/ Струпвания/ Неточни графици

2%

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

2%

Неработещи специалисти заради пандемията/ Затруднен достъп

2%

Хаос/ Неадекватност/ Никой не знае какво прави

1%

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

1%

Много чакане при личния лекар/ Труден достъп

1%

Няма ваксини

1%

Бърза помощ не дойде/ не се отзова навреме

1%

Противоречиви мнения/ Неясна информация относно ваксините

1%

Не съм имал(а) нужда от медицинска помощ

36%

Няма такива/ Не съм се сблъсквал(а)

29%

Не мога да преценя/ Без отговор

23%

Вие лично имахте ли или
нямахте проблеми в
комуникацията с вашия
лекар/ лекари заради
пандемията от COVID?

14%

11%
Имах проблеми
Нямах проблеми

Спонтанен отговор

Не знам/ Без отговор
Един отговор

База: 1004 респондента

75%

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

20%

База: 1004 респондента

Имах притеснения
Нямах притеснения

Спонтанен отговор
Един отговор

35%

45%

Не знам/ Без отговор

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

12%
27%

Имах проблеми
Нямах проблеми

Спонтанен отговор

Един отговор

База: 1004 респондента

61%

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?

29%

30%

Попречи

Спонтанен отговор
Един отговор

База: 1004 респондента

Не попречи

41%

Не знам/ Не мога да
преценя

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

6%

27%
Имах нужда
Нямах нужда

Спонтанен отговор
Един отговор

База: 120 респондента
Боледували от COVID

67%

Не знам/ Без отговор

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

4%

База: 32 респондента
Имали нужда от болнична помощ

Не получих
Получих

Спонтанен отговор
Един отговор

28%

68%

Не знам/ Не мога да
преценя

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

9%
22%

Не получих
Получих

Спонтанен отговор
Един отговор

База: 88 респондента
Нямали нужда от болнична помощ

69%

Не знам/ Не мога да преценя
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