
Достъп до лечение: Нееднакви 
грижи за европейските пациенти с 

редки заболявания  



Методология 

Данните, представени в този доклад, са глобалните резултати от изследването; 
те отчитат респондентите, живеещи в континентална Европа и Обединеното 
кралство (48 страни), както и всички редки заболявания или 
недиагностицирани пациенти. 
 
Методология 
• Това проучване е проведено с помощта на програмата за изследвания 

EURORDIS Rare Barometer ;  
• Въпросът е насочен към медицинското лечение като цяло, включително 

лекарства (модификатори на заболяването и симптоматично лечение), 
хирургия и медицински изделия;  

• Точно същият въпрос е зададен от ISSP (International Social Survey, 
продължаваща годишна програма за транснационално сътрудничество в 
областта на проучванията, обхващащи теми, важни за изследванията в 
социалните науки). Последното проучване е извършено през 2011 година. 
Направени са сравнения с резултатите от европейския континент. 
Категорията "не" отговаря на: Не, това не се е случило / Няма нужда от 
медицинско лечение / Няма отговор; 

• Работата на терен започна на 11ти февруари и завърши на 16ти февруари 
2017 година с общо 1350 респонденти от 21 европейски държави; 

• Извадката включва 54% пациенти и 46% грижещи се за тях, грижещите се 
отговориха във връзка с положението на пациента, за когото се грижат. 
 

http://www.issp.org/


През последните 12 месеца, случвало ли се е да не получите 
нужната ви медицинска помощ, защото ….  

… не сте могли да я платите(n=1350) 
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*Не = Не + Не съм имал нужда от медицинска помощ 
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През последните 12 месеца, случвало ли се е да не получите 
нужната ви медицинска помощ, защото ….  

… не сте могли да получите лечението, от което сте имали нужда там, 
където живеете или наблизо(n=1350) 

*Не = Не + Не съм имал нужда от медицинска помощ 
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През последните 12 месеца, случвало ли се е да не получите 
нужната ви медицинска помощ, защото ….  

… списъкът на чакащите пациенти е бил прекалено дълъг(n=1350) 

*Не = Не + Не съм имал нужда от медицинска помощ 


