
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 
ОТДЕЛ ,,ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА  ЗДРАВЕТО” 

      

 

14-ти февруари – Ден на влюбените 

         Ежегодно на 14-ти февруари  отбелязваме Деня на влюбените - „Свети Валентин”.  
Регионална здравна инспекция – Русе в партньорство с Община Русе, ПМГ„Баба Тонка” и други 
учебни заведения и медии ще се включи във втория етап на Националната АНТИСПИН 
кампания. В периода на кампанията ще бъдат проведени много инициативи – разпространение на 
тематични информационни материали, лекции,  художествени програми сред ученици и млади 
хора, ще бъдат предоставени презервативи.  

 В периода от 7 - 14.02.2018 г. по местни радиостанции ще бъдат излъчени предавания на 
тема  „Любов без рискове – ХИВ и СПИ”.  

 На 14.02.2018 г. от 10 до 11 ч. в ПМГ „Баба Тонка” гр.Русе ще бъде отбелязан Денят на 
влюбените с конкурс за ръчно изработени и електронни „Валентинки” с послания.  
Отличилите се ученици ще получат грамоти и предметни награди, предоставени от РЗИ. 
Ще бъдат  разпространени здравно-образователни материали и презервативи;   

 На 14.02.2018 г. от 14:30 – 17:00 ч. в МОЛ Русе ще бъде проведена изнесена акция на 
КАБКИС с минутен тест за носителство на ХИВ и предоставяне на информационни 
материали и презервативи съвместно с партньори от Община Русе, БЧК, НПО, медии;   

 Денят на влюбените ще бъде отбелязан и в много други училища в гр. Русе и областта с 
музикални и художествени инициативи, кутия за любовни послания, тематични табла и 
предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи.  
 

По данни на Програмата за превенция и контрол на СПИН и СПИ към МЗ носителите на 
ХИВ инфекция в страната до 1.12.2017 г. са 2694 души. Новооткритите вирусоносители през 
същата година са 220 души, като от всички инфектирани 88% са заразени по сексуален път, от 
които 36% по хетеросексуален път. От новооткритите случаи над 25% са научили статуса си в 
КАБКИС.  
  В кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране в Русе  за 2017 г. има 
общо 1130 тествани клиенти, а само за януари на настоящата година са тествани 69 души. 
Раздадени са голям брой информационни и образователни материали и презервативи.    

 


