РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗДРАВНИ УСЛУГИ В 16
НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЛАСТИТЕ РУСЕ И ПЛЕВЕН
Общият брой клиенти, посетили услугите предоставяни от БАСП, в областите
Плевен и Русе за проектния
период е 2941. В област Русе
Брой клиенти по области
БАСП работи от месец
октомври 2007 г., а в област
Плевен от края на месец юни
1248
2008
г.
Профилът
на
клиентите според възрастта и
1693 пола включва почти изцяло
жени (повече от 99%), като
повече от 60% са във
възрастовата група до 25
Русе (от 1 октомври 2007 г. до 31 май 2009 г.)
години. В голямата си част
Плевен (от 20 юни 2008 г. до 31 май 2009 г.)
тези
клиенти
нямат
постоянни доходи.
Средно при едно посешение
от услугите са се възползвали
Среден брой клиенти на посещение
близо 12 души. В значителна
(20 месеца за Русе и 12 за Плевен)
степен посещаемостта зависи
20
от сезонната заетост и
15
временната миграция на
10
жените от селски региони в
5
двете области. Така в някои
12 14
12 11 9
случаи специалистите от
0
Русе
Плевен
БАСП са обслужвали повече
от 30 жени за ден, а при
2007 2008 2009
други посещенията са били
по-малко от 5. Независимо от
това, БАСП предоставя регулярно своите услуги, като по този начин създава
устойчивост и продължителност на инициативата, гарантирайки достъп до
здравни грижи и консултации.
Общият брой предоставени услуги е 18185, като услугите в областта на
сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ) представляват повече от 66% от
общо предоставените услуги. Съществуват обаче различия при предоставянето
на услуги в двете области. В област Русе най-висок процент от услугите се пада
на “Други консултации” и особено на общомедицински консултации. В област
Плевен основният процент се пада на гинекологичните услуги (над 66%).
Общо предоставени услуги
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ГИНЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ
Общият брой гинекологични услуги (включващи консултации, прегледи и
ултразвукова диагностика) е 5919. В таблицата отдолу са дадени резултатите по
области.
Най-често срещаните
проблеми в областта
на гинекологията са
свързани с тазово2000
възпалителни болести
и вагинално и/или
1000
цервикално течение. В
двете области обаче
0
Русе
Плевен
Общо
съществуват
някои
896
1144
2040
различия; в област
Консултации
939
903
1842
Русе се наблюдават
Прегледи
1071
966
2037
често
менструални
УЗД
смущения, а в област
Плевен възпаление на
яйчниците и маточните тръби, в следствие на нелекувани полово предавани
инфекции.
Гинекологични услуги

КОНТРАЦЕПТИВНИ УСЛУГИ
Използаването
на
контрацептивни
средства
Контрацептивни услуги - общо
не е често срещана
26%
33%
практика
в
селските
региони на областите
Плевен и Русе. Най-често
13%
28%
срещания
метод
на
Консултации
ОК, СК, поставени спирали
контрацепция
е
Раздадени кондоми
Семейно планиране
прекъснатият полов акт,
който
е
твърде
ненадежден. На следващо
място като употреба са вътрематочните спирали – метод, който е предпочитан,
поради сравнително ниската си цена, съотнесена към срока на
контрацептивното действие. Тук трябва да се отбележи, че значителен брой
клиенти ползват вътрематочни спирали без да имат представа дали им е
направен РАР тест или микробиологично изследване. На трето място по
популярност в област Русе са хормоналните контрацептиви, а в област Плевен
кондомите. Съответно клиентите в тези две области искат най-много
информация, свързана с вътрематочните спирали, както и за кондоми (Плевен) и
орална контрацепция (Русе).

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С АБОРТ
Абортите
(както
и
ражданията)
сред
определени
групи
в
Пре-абортни
22%
селските региони на Плевен
консултации
38%
и Русе се влияят много от
Пост-абортни
40%
консултации
социалната
политика
спрямо
безработните.
Пренасочени
Валидно
е
също
твърдението, че абортът се
възприема
като
контрацептивно средство, въпреки че има разбиране за рисковете при аборта.
Най-често за аборти се пренасочват жени на възраст между 20 и 30 години, но
има и много случаи на лица до 20 годишна възраст. След извършването на аборт
по желание има много случаи, когато жените преминават на някакъв вид
контрацепция, макар продължителността на използвания метод да зависи от
промените в социалното законодателство.
Услуги, свързани с аборт - общо

ПОЛОВО ПРЕДВАНИ ИНФЕКЦИИ И ХИВ/СПИН
Най-често
срещаната
инфекция
в
селските
региони на двете области е
42%
Trichomonas
vaginalis.
Разпространението е поголямо сред групите с
ниска здравна култура. За
58% област Русе следващата
често срещана болест е
Candida, а в област Плевен
Консултации Лечение
Chlamydia trachomatis. На
трето място и в двете
области са бактериалните инфекции. В много случаи тези заболявания са
нелекувани. Срещат се, макар и с по-малка честота, и други полово предавани
инфекции, които носят и по-сериозни рискове за сексуалното здраве на
населението.
Полово предавани инфекции - общо

По отношение на ХИВ/СПИН бе изградено пратньорство с РИОКОЗ (Плевен) и
YMCA (Русе), като тези структури са оторизирани да извършват тестове.
Общият брой тествани лица е 435 души. Като цяло населението в селските
региони на двете области има базисни познания за начините на предаване на
вируса. Проведени са множество консултации по въпроси, свързани с ХИВ.

ТЕСТОВЕ
Направени тестове - общо
9%
2%

Общият брой направени тестове е
1840, като повече от половината са
РАР (диагностика за рак на
маточната шийка). Най-често
срещана е ІІ група, но има и
значителен брой ІІІа група РАР.

51%
38%

За бременност

Хламидиални

Микробиологични

РАР

Микробиологичните изследвания
показват
голям
процент
безсимптомно носителство на
хламидия
и
бактериални
инфекции.
Среща
се
също
Escherichia coli, но по-рядко.

ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ
Тук се включват услуги, свързани с майчино и детско здравеопазване,
сексологични консултации, свързани с домашно и сексуално насилие, социалноправни и общомедицински консултации.
Най-висок е дела на общомедицинските консултации – 23% от общо 6521
предоставени услуги. В голямата си част оплакванията са свързани с бъбречнокаменна болест или инфекции на бъбреците, както и с чернодробни инфекции и
жлъчно-каменна болест. В много случаи има също оплаквания за стомашни
болки. Независимо, че БАСП е профилирана в предоставянето на услуги в
областта на СРЗ, нито един клиент не е бил върнат и при други оплаквания, като
екипите на БАСП съдействат за понататъчни консултации и лечения.
Консултациите, свързани с майчино и детско здравеопазване са следващите по
честота – 14%, като основните въпроси тук са свързани с имунизациите.
Социално-правните консултации имат също висок процент (11%) като
основните въпроси са свързани със здравното и социално осигуряване.

