
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ 

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

 
 

Световен ден за борба срещу СПИН - 1 декември и  Европейска 
седмица за изследване за ХИВ и хепатити  

 
  

     

 

  „Промените се правят от общности”  

 
 На 1-ви декември международната общност отбелязва 
Световния ден за борба срещу СПИН и организира Европейска 
седмица за изследване на ХИВ и хепатити в периода 22–29 ноември 
2019 г. Тази година Световният ден за борба срещу СПИН е под 
надслов „Промените се правят от общности”.  
 В тази връзка РЗИ – Русе в партньорство с Община Русе, БЧК, 
учебни заведения, МОЛ Русе, медии и други ще проведе 
АНТИСПИН кампания в рамките на която ще бъдат проведени 
здравно-образователни инициативи – разпространение на тематични 

образователни материали, здравнопросветни лекции и беседи, тематични музикални и др. 
ученически мероприятия, ще бъде отбелязан Световния ден за борба срещу СПИН 
посредством изнесени мултимедийни презентации по актуалната тема, ще бъдат 
раздавани информационни материали и презервативи.  

На 01.12. от 11:00 до 13:00 ч. в МОЛ Русе  ще  бъде кулминацията на кампанията с 
изнесена акция на КАБКИС с минутен тест за носителство на ХИВ и също предоставяне 
на информационни материали и презервативи на посетителите на МОЛ Русе, съвместно с 
нашите партньори. Предвидена е консултация с лекар дермато-венеролог.  

 
 По данни на МЗ носителите на ХИВ инфекция в страната към 01.03.2019 г. са 3050 

лица, като от всички инфектирани 90% са заразени по сексуален път! 
 Новооткритите за тази година до същата дата са 24 души. Голяма част от тях са 

научили статуса си от КАБКИС (Кабинет за анонимно и безплатно изследване и 
консултиране).  

Към момента над 1000 лица в страната получават антиретровирусна терапия.  
 
В КАБКИС Русе  до момента има 1360 изследвани клиенти, като за щастие няма 

новооткрити случаи. Раздадени са множество информационни материали и само през 
последното тримесечие 2750 презерватива, лубриканти и др.  

В КАБКИС се извършват и изследвания (тестове) за хепатит и сифилис, като 
откритите инфектирани клиенти се насочват за лечение в специализирани лечебни 
заведения.   

  
     *** 

 


