
РЕЗУЛТАТИРЕЗУЛТАТИ ОТОТ АНКЕТААНКЕТА

ДИРЕКЦИЯДИРЕКЦИЯ ““НАДЗОРНАДЗОР НАНА ЗАРАЗНИТЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИБОЛЕСТИ””

““КаквоКакво знаемзнаем заза човешкиячовешкия
папиломапапилома вирусвирус??””



БРОЙ АНКЕТИРАНИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОБЩИНИ
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общо - 627 анкетирани лица



ПОЛ
3,7%

96,3%

 Жени - 604  Мъже - 23

ВЪЗРАСТ

1,0%

27,8%

69,2%

2,1%

 до 40г.   40-60г.  60+ на са посочили

ОБРАЗОВАНИЕ
12,6%

30,6%

56,8%

 Средно  Висше не са посочили



1.Заразен ли е човешкия папилома вирус?

22,7%1382.Не
77,3%4711.Да

да не



2.Как става заразяването с човешкия папилома
вирус?

1 2 3

1,0%63.При допир на предмети и
ръкостискане

2,2%132.По въздушно-капков път

96,8%5671.Чрез генитален контакт



3.Ползването на презерватив предпазва ли от
заразяване с човешкия папилома вирус?

1 2

38,8226
2.Не, защото ЧПВ се намира не само в мъжката
уретра или във влагалищната лигавица, но и по
кожата около гениталиите на двата пола

61,2%357
1.Да, защото ЧПВ се намира в мъжката уретра или
във влагалищната лигавица



4.Как можете да се защитите от ЧПВ и неговите
въздействия?

1 2 3 4

61,0%3654.Ваксинирате се

1,8%113.Не пушите, тъй като пушенето може да попречи на
ефективната работа на имунната Ви система

24,1%1442.Използвате презервативи
13,0%781.Ограничавате броя на сексуалните си партньори



5.Коя е основната причина за появата на рак на
маточната шийка?

1 2 3 4

16,7%1004.Причината е неизвестна
2,0%123.Заболяването е наследствено

15,4%922.Инцидентна /преходна / инфекция с ЧПВ

65,9%3951.Продължителна инфекция с онкогенен тип на човешки
папиломен вирус



6.Знаете ли, че най-ефективното
профилактично средство е имунизацията
срещу рак на маточната шийка?

да не

22,5%1332.Не

77,5%4571.Да



7.Първична профилактика на РМШ е:

31,5%1794.Всички посочени

41,7%2373.Ваксинация срещу най-често срешаните онкогенни
типове ЧПВ (тип 16 и 18)

12,1%692.Посещение на гинеколог за първи път
14,6%831.Излекуване на ранни симптоми на инфекция с ЧПВ

1 2 3 4



8.Вторична профилактика е:

18,7%1063. Ваксинация

3,7%212.Оперативно лечение

77,6%439
1.Профилактични гинекологични прегледи и
цитонамазка с цел диагностика на предракови
изменения

1 2 3



9.Ваксинация срещу рак на маточната шийка
може да се прави само на момичета преди
началото на полов живот?

вярно невярно

11,8%702.Невярно

88,2%5251.Вярно



10.Знаете ли, че можете да имунизирате
дъщеря си при навършени 12 и 13 години с
ваксина против рак на маточната шийка?

1 2

3,9%232.Не

96,1%5741.Да



11.Ваксинация срещу рак на маточната шийка
не крие опасност от заразяване с ЧПВ?

вярно невярно

20,4%1162.Невярно

79,6%4531.Вярно



ББЛАГОДАРЯЛАГОДАРЯ ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!


