
АНКОВА С МЕ    

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ НА РЗИ ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 15-

31.08.2022 г. 

 

С оглед нуждата от компенсиране на пропуските в предоставянето на основни ХИВ 

услуги през последните години и увеличаване на информираността на младите хора и 

хората в риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН, 

Министерството на здравеопазването обявява лятна АНТИСПИН кампания за 

периода 15-31.08.2022 г.  

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

ХИВ. Има три основни начина за предаване на ХИВ: по сексуален път – при 

сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ; по кръвен път – при 

използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти за 

инжектиране; от ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, 

раждането и кърменето. 

 

За периода на кампанията служители на РЗИ Ямбол, самостоятелно и съвместно с 

младежи от местната доброволна организация на Български червен кръст планират  

мероприятия на най-посещаваните от млади хора места и заведения в града. Ще се 

правят безплатни и анонимни тестове за ХИВ и СПИ и ще  се предоставят 

информационни и образователни материали. 

 

За първата седмица на кампанията графика е следния: 

 

 вторник /16.08.2022 г./- кафе-сладкарница „Виена стил“, гр. Ямбол, пл. 

„Освобождение“ № 1 от 9:30 до 11:30 часа 

 сряда /17.08.2022 г./- мобилен кабинет на НПО „Болни от астма“ ще бъде на ул 

„Огоста“ в ромския квартал на гр. Ямбол от 9:30 до 11:00 часа 

 четвъртък /18.08.2022 г./-кафе „Да Винчи“, гр. Ямбол, южно от Безистена, до 

аптека „Даскалова“ от 9:30 до 11:30 часа 

 

За периода 15.08.-31.08.2022г. РЗИ Ямбол  обявява „Седмици на отворените 

врати“ и Ви предоставя за възможност да си направите безплатен и анонимен 

тест за ХИВ и СПИ 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. 
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