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حول الكشف املبكر لسرطان الثدي/البروستات

املسوحات

ملخص تقريراستطالع رأي املجتمع البحريني:

أهم النتائج



 %75من أفراد عينة الدراسة ليس لديهم خدمة التأمين الصحي.



 %25من أفراد عينة الدراسة لديهم خدمة التأمين الصحي.



 %56من أفراد عينة الدراسة اليعلمون أن كانت وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف إجراء الكشف املبكر
ضد سرطان الثدي أو البروستات.



ً
 %66من أفراد عينة الدراسة لم يقوموا مسبقا بإجراء الكشف املبكرضد سرطان الثدي أو البروستات.



 %77من أفراد عينة الدراسة يعتقدون أنهم ليسو بحاجة إلجراء فحوصات الكشف املبكر ضد سرطان
الثدي أو البروستات.



ً
ً
 %42من من قاموا بإجراء الفحوصات مسبقا يعتزمون القيام بها سنويا .
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األهداف الرئيسية:
إرتكزت هذه الدراسة على إيمان مركز "دراسات" بأهمية رفع مستوى التوعية والوقاية ضد مرض السرطان،
وتقديم الدعم واملساندة ملكافحته بشكل وقائي وفعال ،والتأكيد على ضرورة اإلهتمام بالرعاية الصحية لألسرة
البحرينية.
وتناول هذا املوضوع كونه أحد القضايا الهامة في املجتمع ،من خالل استطالعات الرأي ورفع نتائج تحليل البيانات
بشفافية تامة بما يكشف عن التصورات والتوجهات العامة للمواطنين.
 قياس مستوى تغطية برنامج التأمين الصحي لتكاليف فحوصات الكشف املبكر لسرطان الثديوالبروستات.
 قياس مدى تأثير وجود غطاء ببرنامج التأمين الصحي لتكاليف فحوصات الكشف املبكر لسرطان الثديوالبروستات على قراراملواطن إلجراء هذه الفحوصات.
 -التعرف على األسباب التي تعيق املواطنين من إجراء هذه الفحوصات.

حجم العينة:
ً
شملت عينة الدراسة  600فردا من املجتمع البحريني.
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اإلشتراك في التأمين الصحي
جرى سؤال املبحوثين حول توفرخدمة التأمين الصحي ،حيث أوضحت النتائج أن ( )% 75من أفراد عينة الدراسة
ً
ً
ليس لديهم تأمينا صحيا ،في مقابل (  )% 25فقط ممن لديهم برنامج للتأمين الصحي ،كما هو موضح في الشكل (.)1

شكل  .1التوزيع النسبي إلجابات املبحوثين حول توفر خدمة التأمين الصحي
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تغطية وثيقة التأمين الصحي لتكاليف الكشف املبكرلسرطان الثدي أو البروستات
جرى سؤال املبحوثين املشتركين في خدمة التأمين الصحي حول تغطية وثيقة التأمين لتكاليف الكشف املبكر
لسرطان الثدي أو البروستات ،حيث أفاد ( )% 56من املبحوثين بعدم علمهم ما إذا كانت الوثيقة تغطي تكاليف
هذا الكشف من عدمه  ،في حين أفاد ( )% 20بأن الوثيقة ال تغطيها .وفي املقابل ،صرح ( )% 24أنها تغطي تكاليف
هذه الفحوصات .والشكل ( )2يوضح التوزيع النسبي لتلك اإلجابات.

شكل  .2التوزيع النسبي إلجابات املبحوثين املشتركين في خدمة التأمين الصحي حول تغطية التأمين
لتكاليف الكشف املبكر لسرطان الثدي أو البروستات
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إجراء فحوصات الكشف املبكرلسرطان الثدي أو البروستات
ً
تقصت الدراسة أيضا حول اإلقدام الفعلي ألفراد عينة الدراسة على إجراء الفحص املبكر لسرطان الثدي أو
ً
البروستات ،حيث أفاد ما نسبتهم ( )% 66بأنهم لم يتقدموا مسبقا بإجراء هذا الفحص ،أما من أجروها فعال فقد
بلغت نسبتهم (.)% 34

شكل  .3التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب قيامهم بعمل الكشف املبكرلسرطان الثدي أو البروستات
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