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Синдромът на придобитата имунна недостатъчност е едно от най-

опасните вирусни заболявания, познати на човечеството досега. 

Днес той е една от водещите причини за смъртните случаи в света 

на хора в активна възраст. Над 33 милиона в света живеят с вируса 

на СПИН. На всеки 12 секунди се инфектира един човек, на всеки 

16 секунди един умира.  

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември 

– Световен ден за борба срещу СПИН. Въпреки, че в световен 

мащаб е постигнат значителен напредък, относно борбата с 

болестта от края на 90-те години на миналия век, ХИВ продължава 

да бъде един от основните глобални проблеми в областта на 

общественото здраве. 

В световен мащаб близо 68% от инфектираните получават 

антиретровирусна терапия. В България 98% от хората с ХИВ/СПИН 

са включени на терапия. Запазва се тенденцията от последните 

години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-

голям от новоинфектираните жени. Най-засегната е възрастовата 

група 30-39 г. /33%/, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 28 % 

и 40-49 г. – 25%. Данните показват, че близо 60% от новите случаи 

са във възрастовата група 30-50 г. 



  

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна 

антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица независимо 

от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на 

антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и 

подобрява качеството им на живот.  

РЗИ-Ямбол се включва за пореден път в  кампанията, като планира 

следните мероприятия в периода 01.12-09.12.2022 г.: 

 

 РЗИ-Ямбол обявява Седмица на отворените врати за периода 

01-09.12.2022 г. и предоставя възможност на всички желаещи да 

си направят безплатен и анонимен тест за ХИВ и СПИ в 

лабораторията на РЗИ-Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър 

Благоев" № 71, РЗИ-Микробиологична лаборатория, с приемно 

време  всеки работен ден от 08:30 до 16:00 ч. 

 

 За периода на кампанията служители на РЗИ-Ямбол, съвместно с 

младежи от местната доброволна организация на Български 

младежки Червен кръст ще  предоставят здравно-образователни 

информационни материали, картички на граждани.  

 

 Аранжиране на табло с плакати и информационни материали за 

ХИВ/СПИН в сградата на РЗИ – Ямбол. 

 

 

 Анонсиране на кампанията в интернет страницата на РЗИ. 

 

 Раздаване на здравно-информационни материали в ОбУ „Д-р 

Петър Берон“ - гр. Ямбол, СУ „Свети Климент Охридски“- гр. 

Ямбол, ПГ ЛПЕХТ – гр. Ямбол и ПГ ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – 

гр. Ямбол и организиране на обучения с партньори  

медицинските специалисти в училищата. 

 

 Раздаване на здравно-информационни материали и организиране 

на викторина на тема: „Какво знаем и какво не знаем за СПИН“ 

в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово с партньор  медицинския 

специалист в училището. 
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