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• Една от най - разпространените болести

• До 70% от населението над 30 г ¹

• 45-65 години: най-често засегната група

• Mъже : жени страдат с еднаква честота

¹

1. Хемороидална болест

(Stein, E (Stein, E ProktologieProktologie SpringerSpringer--VerlagVerlag, 1990 second edition), 1990 second edition)



Типове хемороиди

• вътрешни
• външни

Външни
хемороиди

Вътрешни
хемороиди



1. Проучването е извършено от Байер Шеринг Фарма със
съдействието на Българското Дружество по гастроентерология

2. Период на провеждане: юни 2008 / 5 дни

Представителност: За гр. София – възраст 18+ год. 
Метод: пряка стандартизирана анкета с 17 затворени въпроса
Място на провеждане: централни аптеки в гр. София
Обем на извадка: 611 лица

3. Цели

• Познаваемост на проблема в публичното пространство

• Осъзнаване на необходимостта от специализирана медицинска
консултация

2. Характеристика на изследването



Демографски и социален профил на
анкетиранитите лица

Мъже:жени: 30%:70%

Възраст: най-много от анкетираните са на възраст между 35 – 50 
год. и са работещи (63,2%)

Образование: 62% имат висше образование



2.1. Честота на заболеваемост

24,5%

73,8%

1,6% Страдат от
хемороидална болест

Не страдат / нямат
оплаквания

Не знаят дали имат
това заболяване

Близо ¼ от анкетираните страдат хемороидалната болест



2.2. Причини

6,1%

8,7%
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10,5%
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Констипация /запек/

Заседнал начин на живот

Наднормено тегло

Бременност и раждане

Небалансирана диета

Фамилна обремененост

Недостатъчна хидратация

Възраст

Констипацията, заседналият начин на живот и наднорменото тегло са
основни причини за поява на хемороиди. 



2.3. Начин на живот

24,7%

31,3%

43,3%

31,6%

38,5%

29,8%

23,4%

20,0%

30,0%
Прекарват повече  време
седнали на еднио място

Непрекъснато в движение

Водят балансиран начин на
живот

Страдат от хемороидална
болест
Не страдат

Не знаят 

43,3% от анкетираните водят по-заседнал начин на живот и страдат от
хемороидална болест

Пряка причинно-следствена зависимост между ежедневната
активност и заболеваемостта



2.4. Симптоми

43,7%

19,8%

31,2%

13,7%
Сърбеж

Болка

Парене

Ректално
кървене

68% от отговорилите на въпроса констатират осезаемо нарушаване на
качеството на живот в следствие на хемороидалната болест
Най – тежък симптом е болката



2.5. Последствия
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2.6. Към кого се обръщат пациентите? 

Ще потърся 
информация в 

здравно 
списание или 
интернет

5%

Личния си 
лекар
46%

Приятели, 
близки за 
съвет

3%

Специалист 
(проктолог, 

гастроентерол
ог, хирург)

37%

Фармацевт
9%

Съвети на фармацевт, приятели или интернет: 18 – 36 год. Най-
често 26 – 35 год.ще погледнат в интернет. 



2.7.Нужда от специализирана медицинска помощ

84,1%

2,0% 2,5%
11,5%

Да Не, поради
деликатност на

проблема

Няма да се
обърнат към
специалист:

заболяването ще
мине от само

себе си

Самолечение

16% не се обръщат към лекар или прибягват към самолечение

Профил: 
– Да: хора с висше образование, средна възраст и над 55год. 
– Деликатност: предимно 36 – 50год.
– Самолечение: 26 – 50 год., доста хора с висше образование



2.8. Предпочитани лечебни методи

Локално 
медикаментозно 

лечение 
(кремове, 
свещички)

18%

Билкови 
продукти

12%

Естествени 
методи (диета, 
движение)

16%

Комб.от естеств. 
методи,билкови 
продукти и лок. 
медик. лечение

30%

Прием на 
медикаменти

15%

Оперативни 
процедури

9%



2.9. Критерии за избор на лечебен метод

Естествени методи 

Билкови продукти

Локално медикаментозно лечение 

Комбинация (естествени методи,
билк. и локални медикаменти)

Прием на медикаменти

Оперативни процедури

Удобен е за приложение
Безболезнен е
Безопасен е
Ефективен е

Оперативните процедури: най-ефективни
Билковите продукти: най-безопасни, но и с най-ниска ефективност
Комбинирано лечение: добро съотношение на ефективност, 
безопасност, липса на болка и удобство при приложение



2.10. Превенция

37,8%

33,7%
21,6%

16,4%

7,1%

2,5%

Чрез повече
движение

Добра хигиена

Избягване на
пикантни храни

Диета, богата на
фибри

Прием на плодове
и зеленчуци

Прием на повече
течности



2.11. Познания за хеморидалната болест

Временно 
състояние - 
лекува се от 
самосебе си 

3%

Крият се 
сериозни 

заболявания на 
дебелото черво 

46%

Неприятно 
заболяване, за 
което трябва да 
се вземат мерки 

51%

Преобладаваща част
от отговорите на лица
между 35 – 65 год.



Изводи (1) 

Само 3% от анкетираните пренебрегват сериозността на
проблема

Съществува пряка причинно-следствена зависимост между
ежедневната активност и хемороидалната болест

68% от анкетираните, които страдат от хемороиди, се оплакват
от значително нарушено качество на живот. 

Повече хора с висше образование предпочитат консултация
със специалист, а не с ОПЛ



При самолечение (предимно 25- 50год.): съветите на
фармацевта и наличната информация в интернет са почти
равностойни

Най-предпочитан метод за лечение е комбинация от
природосъобразен начин на живот, билкови продукти и
медикаментозно лечение. Тази комбинация има и най-добро
съотношение на ефикасност, безопасност, липса на болка и
удобство за приложение

Повече движение се поставя на първо място като метод на
превенция

Изводи (2) 





www.dolor-proct.com

Вашето ново място за въпроси и отговори

Нашата цел – да бъде полезно на всички



www.dolor-proct.com
www.dolor-proct.com : специализиран
информационен портал за хемороидалната болест
Съвместен проект на Байер Шеринг Фарма и
Българското дружество по гастроентерология
Полезна информация за пациенти и лекари-
специалисти, обособена в две основни секции



Полезна информация:
информация за хемороидалната болест
отговори на най-често задаваните въпроси за заболяването
терминологичен речник на използваните медицински
понятия

www.dolor-proct.com



Полезни връзки:
компетентни съвети от специалисти за превенция и лечение
контакти на лекари-специалисти в областта
активен форум

www.dolor-proct.com



Благодарим Ви!!!!


