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РАБОТНО  

В15 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ                

ХИВ/СПИН -15 МАЙ 2022 г. 

Всяка година третата седмица от месец май, светът отбелязва Международния ден за 

съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. Тази година инициативата ще премине под 

мотото „ХИВ – помним, действаме, продължаваме“.В България денят се отбелязва от 1992 

г. в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН. Целта на инициативата е както повишаване 

на информираността и чувствителността към темата, така и ограничаване на свързаната с 

ХИВ/СПИН стигма и ангажиране на повече хора в борбата срещу СПИН.Със заповед на 

министъра на здравеопазването е сформирана работна група, която да разработи 

новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за периода /2021-

2025г./. 

 СПИН е заболяване, което се причинява от вируса на човешкия имунодефицит – ХИВ. 

Вирусът на СПИН се съдържа в повечето телесни течности на заразен човек, но 

единствено в кръвта, спермата и вагиналния секрет има достатъчно количество вируси, 

за да се осъществи заразяване. Това означава, че можеш да се заразиш по: 

 Полов път – като правиш секс със заразен човек, без да използваш презерватив. 

Това важи за всеки сексуален контакт, включително анален и орален. 
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 Кръвен път – чрез използване на общи игли, спринцовки, нестерилни 

инструменти като тези за пиърсинг, татуировки или зъболечение. В 

съвременните кабинети се използват стерилни инструменти, но е най-добре да 

се информираш за това преди манипулацията. 

 Вертикален път – от бременна майка на детето в утробата, по време на раждане 

или кърмене. 

Не можеш да се заразиш при: целувка, прегръдка, масаж, използване на общи тоалетни, 

докосване, кашлица, ухапване от насекоми, използване на едни и същи дрехи. 

Срещу СПИН няма лекарство или ваксина. Единственият начин да се предпазиш е така 

нареченият безопасен секс – секс с презерватив. 

Десет причини да се изследвам за ХИВ: 

1. Защото искам да знам здравния си статус 

2. Защото не съм достатъчно запознат/a с начините на предаване на вируса и може да съм 

се заразил/а 

3. Защото съм имал рисков/незащитен сексуален контакт 

4. Защото съм употребявал/а игли, които може да са били инфектирани 

5. Защото съм претърпял оперативно лечение/преливане на кръв 

6. Защото съм бременна 

7. Защото искам да се предпазя от вируса 

8. Защото искам да предпазя партньора си и близките си от заразяване 

9. Защото мой близък е носител на ХИВ 

10. Защото ХИВ не дава клинични симптоми 

 

РЗИ Ямбол  обявява Седмица на отворените врати, за периода 11.05.-18.05.2022 г. и 

Ви информира за възможността да си направите безплатен и анонимен тест за ХИВ 

и ХЕПАТИТ С в лабораторията на РЗИ Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. "Димитър 

Благоев" № 71, РЗИ-Микробиологична лаборатория; приемно време: всеки работен 

ден от 08:30 до 16:00 ч. 

 

  

 УНИЗАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА 

СРЕЩУ COVID - 19 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 

 КАМПАНИЯ „+ МЕН" ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И 

ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19 

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ ЗА 
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