
ПАЦИЕНТСКИ ВЪПРОСНИК 
за оценка на симптомите свързани с ендометриоза

Ендометриозата e заболяване, което се диагностицира
трудно, особено в началните стадии на развитие. 

Статистиката в световен план показва, че поставянето на
правилната диагноза се бави между 7 и 10 години. Някои от
симптомите често се приемат за нормални и не им се
обръща внимание. Но болката например е сигнал за
проблем и не бива да бъде пренебрегвана.

Понякога ендометриозата протича и без симптоми или с на
пръв поглед несвързани симптоми, затова е добре да
знаете кога тялото ви алармира за наличието на проблем. 

Попълването на този въпросник ще ви ориентира дали
имате нужда от специалист гинеколог, който да обърне
внимание на състоянието ви и да ви назначи допълнителни
изследвания. 

Отделете достатъчно време на спокойствие за да
помислите върху въпросите и дайте възможно най-точни
отговори. Отговорите във въпросника са добър и надежден
ориентир за лекарите и могат да ви помогнат да получите
по-бърза и точна диагноза, както и навременно лечение.

Защо има нужда от
въпросник ЗАЩО ИМА НУЖДА ОТ

ВЪПРОСНИК

СИЛА И ВИД НА
БОЛКАТА

ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИК НА
БОЛКАТА

ВЪПРОСНИК

СЪДЪРЖАНИЕ  

ИНСТРУКЦИИ ЗА
ПОПЪЛВАНЕ

СКАЛА НА БОЛКАТА

ДНЕВНИК НА БОЛКАТА



Повечето въпроси изискват да посочите отговора или
отговорите, които се отнасят до вас. Направете го като
маркирате с отметка най-подходящия отговор. Други въпроси
изискват да въведете число или да напишете някаква
информация в предвиденото място.

Отговорете на въпросите възможно най-честно и изчерпателно.
Колкото повече информация има гинекологът, толкова по-бързо
и ефективно ще може да ви помогне.

Попълнете въпросника, прочетете отново отговорите и
коригирайте ако има нужда. Ако имате съмнения за отговорите
на някои въпроси, можете да оставите полето празно и да
консултирате отговорите с вашите близки или вашия гинеколог.

Разпечатайте и вземете попълнения въпросник със себе си,
когато отивате на консултация с гинеколог и не се притеснявайте
да споделите с него всички подробности около състоянието си.  

Инструкции за попълване

Обективната преценка на силата на болката ще помогне на
гинеколога да си изгради картина на вашите симптоми и тяхното
въздействие. 

Можете да опишете силата на болката си чрез:
• използване на едно от прилагателните: лека, умерена,
тежка или мъчителна;
• описване със собствени думи;
• използвайки скалата на болката на Андрея Манкоски, на
стр. 8, табл. 2.
 

Можете да опишете вида на болката си чрез: 
• описание със собствени думи;
• следните изрази: изгаряне, пробождане, спазми, пулсиране,
студ, остър, болезнен натиск.

Сила и вид на болката

Болката е нещо, което повечето жени с
ендометриоза изпитват, и правят всичко
възможно да забравят за нея в момента, в
който тя изчезне. В резултат на това
много малко пациентки запомнят
честотата и силата на болката, особено в
продължение на няколко месеца.

Воденето на дневник на болката в
продължение на поне 2-3 месеца може да
бъде добър начин за осигуряване на
надеждна и разбираема информация за
гинеколога.

Можете да запишете болката си чрез:
• използване на дневника за
ежедневна болка, както е предложено
на страница 7 – табл.1;
• създаване собствена подобна
диаграма или използване на мобилно
приложение за целта.

Водене на
дневник на
болката
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На каква възраст ви дойде първата менструация?

Кога беше последната ви менструация?

Колко дни продължава вашата менструация?

Опишете колко силно е кръвотечението, в кои дни е
най-силно и колко превръзки/тампони сменяте в
дните на най-силното кървене?

Имате ли кървене или зацапване между
менструациите?

ВЪПРОСНИК
Основни въпроси Отговори

Бях на ______ години.

Преди ______ седмици/дни.

Имате ли кафяв секрет няколко дни дни преди да
дойде менструацията ви?

Колко редовен/нередовен е цикълът ви? През колко
дни идва менструацията ви?

Какви лекарства, противозачатъчни хапчета,
хормони, и/или добавки приемате?

Опишете името на всеки медикамент, колко често го
взимате и в какъв грамаж.

Имате ли роднини, които са с диагностицирана
ендометриоза – сестра, майка, баба, леля,
братовчедка? Ако да, опишете коя и на каква
възраст е била диагностицирана?

Имали ли сте операции до сега? 
Опишете какви и и на каква възраст сте били?

Опишете какви заболявания имате (вкл. инфекции
и полово-предавани болести) и на каква възраст са
започнали?

Имате ли алергии и ако да, опишете към какво?

Този въпросник за оценка на симптомите на ендометриоза не представлява медицинска диагноза и отговорите на
въпросите в него не могат да служат за поставяне на клинична диагноза. Въпросникът е предназначен да се използва в
подкрепа на консултациите с квалифицирани медицински специалисти и споделено вземане на решение. Клиничните
решения трябва да се вземат въз основа на индивидуалните нужди и състоянието на всеки пациент.
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Имате ли болка по време на менструация?

На каква възраст се появи менструалната болка?

Колко време трае болката (часове, дни....)

Колко силна е болката? (оценете по скала от 1 до 10,
като 1 най-слаба, а 10 най-силна)

Думите които описват най-добре болката ми са...

В областта на целия корем
Ниско долу в корема
В ляво/дясно от корема
В кръста
В гърба
В краката/бедрата
Другаде – опишете къде

Опишете къде усещате болката си?

Гадене, повръщане
Диария, запек
Умора
Болки в червата
Кръв в изпражненията
Болки в пикочния мехур 
Други – опишете какви

Имате ли други симптоми, по време на
менструация? Ако да, какви и колко често?

В кои дни от менструацията е най-силно изразена
болката?

Въпроси за болка по време на
менструация

Отговори

Имате ли болка преди да започне менструацията ви
и колко дни по-рано се появява тя?

Влошава ли се състоянието Ви по време на
менструация през последните няколко месеца?
(моля отбележете вярното)

Менструацията ми е много по-тежка от преди,
болката се засили.

От време на време имам менструации, които са
по-болезнени от други.

Винаги съм имала болки по време на
менструация. 
През последните месеци болката ми е по-
слаба.

Да Не Понякога

© Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” 2021 4



Болката повлиява ли начина Ви на живот и как?
(моля оградете вярното)

Колко време трае болката (часове, дни....)

Избройте всички лекарства, които сте приемали за
да се опитате да облекчите болката си и отбележете
какъв ефект са имали върху болката:

Избройте всички алтернативни методи, които сте
използвали за облекчаване на болката и какъв е
бил техния ефект?
(алтернативните методи могат да включват
акупунктура, акупресура, скенар терапия,
традиционна китайска медицина, хомеопатия,
рефлексотерапия, масажи, хранителен режим,
билки, др.)

В кои дни от менструацията е най-силно изразена
болката?

Въпроси за болка по време на
менструация

Отговори

Медикамент:                     Ефективност:

Лежа през цялото време в леглото.

Не отивам на работа/училище.

Не излизам с приятели и роднини.

Не спортувам и не правя упражнения. 

Болката ме буди през нощта.

Не мога да се храня нормално.

Терапия:                            Ефективност:

Имате ли болка по време на полов акт?

Изпитвам болка през цялото време
Изпитвам болка в определени пози
Болката се влошава при по-дълбоко проникване
Изпитвам болка по време или след оргазъм
Изпитвам болка след полов акт, която трае
няколко часа
Изпитвам болка след полов акт, която трае
няколко дни
Освен болката след полов акт, имам и кървене/
зацапване

Ако имате болка при полов акт, моля опишете кога
се появява тя.

Болката по време на полов акт започна
на______години

Въпроси специално за болката Отговори

Да Не Понякога
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Колко силна е болката по време на полов контакт?
(оценете по скала от 1 до 10, като 1 най-слаба, а
10 най-силна)

Имате ли болка или други смущения и симптоми
свързани с червата и изхождането?

Имате ли диария и/или запек по време на
менструация?

Имате ли кръв в изпражненията?

Изпитвате ли болка по време на изхождане и имате
ли болка в областта на ануса? Тези симптоми
влошават ли се по време на менструация?

Въпроси специално за болката Отговори

Изпитвате ли тазова болка докато спортувате?

Колко силна е тазовата болка? 
(оценете по скала от 1 до 10, като 1 най-слаба, а
10 най-силна)

Болките ми в червата и ануса започнаха
на______години

Колко силна е болката в червата и ануса?
(оценете по скала от 1 до 10, като 1 най-слаба, а
10 най-силна)

Изпитвате ли болка в областта на таза, извън
месечния си цикъл?

Ако изпитвате тазова болка извън менструация,
моля посочете къде и кога се появява тя?

Изпитвате ли болки по време на овулация?

Да Не Понякога

Да Не Понякога

Да Не Понякога

Да Не Понякога

Да Не Понякога

Да Не Понякога

Да Не Понякога
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Изпитвате ли други симптоми?

Имате ли подуване по време на
менструация или по друго време от
месеца?

Изпитвате ли умора по време на
месечния си цикъл или през друго
време от месеца?

Да Не

Имате ли проблеми с теглото? 
(Моля оградете вярното)

Въпроси за други
симптоми

Отговори

Болезнено уриниране

Често уриниране

Кръв в урината

Главоболие/Мигрена

Друго

Симптомите се влошават по
време на менструация:

 Да Не

Да Не

Да Не

Да Не

Да Не

Симптомите се влошават по
време на менструация:

 
Да НеДа Не

Да Не

Симптомите се влошават по
време на менструация:

 
Да Не

Не

Да – опитвам се да сваля

килограми

Да – опитвам се да кача

килограми

15 март

Дата

30 мин.
сутрешна
разходка

3 Остра режеща
болка в
областта на
корема ниско
долу

Дневник на болката - пример

Ден от
цикъла

3

Упражнения
и други
активности

Ниво на болка
(от 0 до 10)

Тип болка и
място на
болката

Времетраене
на болката

2 часа Ибупрофен
Спазмалгон
Бусколизин

(болката се
повлия слабо)

Лекарствен
медикамент
и ефект
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Много леки усещания, спорадични пробождания1 Без лекарства

Леки усещания, по-силни пробождания2 Без лекарства

Дразнеща болка, на която обръщате внимание3 Леките обезболяващи са ефективни
– спазмалгон, ибупрофен

Силна болка, която не може да бъде игнорирана,
особено ако сте на работа

4 Леките обезболяващи са ефективни
до 3-4 часа

Силна болка, която не може да бъде пренебрегната за
повече от 30 мин.

5 Леките обезболяващи намаляват
болката за 3-4 часа

Силна болка, която не може да бъде игнорирана нито
минута повече, но все пак изпълнявате социалните си
ангажименти

6 Силни обезболяващи намаляват
болката за 3-4 часа (Кодеин,
Викодин, Профенид, Аулин)

Силна болка, която не позволява да се съсредоточите,
нарушава съня. Функционирате с усилие. Силните
обезболяващи действат за кратко време. 

7 По-силни обезболяващи намаляват
болката (Трамал, Морфин)

Физическата активност е силно намалена. Можете да
четете и водите разговор с усилие. Появяват се и други
симптоми като гадене и повръщане. 

8 Най-силните обезболяващи са
ефективни за кратко и не повече от
3-4 часа.

Невъзможно е да говорите, или плачете, викате без
контрол и сте близо до припадък

9 Най-силните обезболяващи са
частично ефективни

Болката ви кара да изпаднете в безсъзнание. 10 Най-силните обезболяващи са
частично ефективни

Въпросникът е първоначално разработен и публикуван  с разрешението на endometriosis.org, под експертизата на проф.
Жак Доне, Йорг Кекстийн, и Филип Конинк. 

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” е пълноправен член на World Endometriosis Society и World
Endometriosis Organizations - глобални организации областта на клиничната практика, проучванията, образованието и
застъпничеството в сферата на ендометриозата и аденомиозата. 

Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве, 2021 г. 
София, ул. Добромир Хриз 43, ☏ 0888 27 77 45, ✉ info@endometriosis.bg 
www.endometriosis.bg.

Няма болка Без лекарства

Скала на болката на Андрея Манкоски

0
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