РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ ,,ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
На 14 февруари ежегодно отбелязваме
втория етап на
Националната АНТИСПИН кампания- „Ден на влюбените“.
Същата се реализира в рамките на Националната програма за
превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Министерството на
здравеопазването
в
партньорство
с
РЗИ,
общини,
неправителствени организации, учебни заведения, читалища,
социални институции и други.
Синдромът на придобитата имунна недостатъчност
(ХИВ/СПИН) е едно от най- опасните вирусни заболявания,
познати на човечеството досега. Днес той е водеща причина за
смъртните случаи в света на хора в активна възраст. Над 38
милиона души в света живеят с вируса на СПИН. На всеки 12
секунди се инфектира един човек, на всеки 16 секунди един умира.
АНТИСПИН кампанията има за задача да информира обществото за мащабите на
пандемията, пътищата на заразяване и начините за превенция на това заболяване. Целта е
ограничаване разпространението на ХИВ- инфекцията чрез повишаване знанията за болестта, ранно
откриване на серопозитивните и достъп до безплатната антиретровирусна терапия.
От 1986 г. до 19.11.2021 г. в България са регистрирани общо 3 702 лица с ХИВ инфекция. От
началото на 2021 г. са открити нови 219 ХИВ- позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните
години броят на новорегистрираните мъже да е по- голям от този на жените (86% мъже и 14% жени).
По предварителни данни в страната над 182 811 лица са изследвани за ХИВ през първите
десет месеца на годината. Близо 93% от новите случаи са се инфектирали по сексуален път (45% са
мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 48% са лица с хетеросексуални контакти).
От всички новорегистрирани 5,5% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.
Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. (36%), следвана от възрастовата група 20-29 г. –
24% и 40-49 г. – 22%. 58% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.
Географското разпространение показва, че по- голямата част от новоинфектираните с ХИВ са
предимно в големите градове: София град- 34% (75 лица), Варна- 11% (24 лица), Пловдив – 9% (20
лица), Бургас – 6% (14 лица), Пазарджик – 4% (9 лица), Враца, Русе и Стара Загора – 3% (6 лица).
Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички
нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на
антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.
България остава страна с ниско разпространение на ХИВ - честотата на новорегистрираните
случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2,9 през 2020 г., а зa сравнение средният показател за страните от ЕС е 3,3.
През 2021 г. Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ
и СПИ за периода 2021-2025 г., която продължава дейностите по превенция, диагностика и лечение
на ХИВ и сексуално предавани инфекции, чрез които ще се осигури устойчивост в борбата с ХИВ и
сексуално предавани инфекции в страната.
Медицински екипи предлагат доброволно консултиране и изследване за СПИН в лаборатории
и в работещите кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) в
РЗИ и на терен. В кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране в РЗИ- Русе, за 2021
г. са били изследвани за наличие на ХИВ 256 лица, като са регистрирани 4 положителни резултата.
В КАБКИС се извършват също и изследвания за хепатит и сифилис, като откритите
инфектирани лица се насочват за лечение в съответните специализирани кабинети. Общо
изследваните за 2021 г. са 310 души.
Всички знаем, че здравето е най-ценното, затова независимо от епидемичната обстановка и
пандемията SARS-CoV-2, други важни болести като СПИН и СПИ не бива да остават извън фокуса
на нашето внимание.

Независимо от по различното протичане на АНТИСПИН кампанията, нашата идея е да
продължаваме да информираме обществото, да повишаваме отговорността към индивидуалното и
обществено здраве и безопасните сексуални контакти.

