РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ ,,ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”

15 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН
Всяка година през третата неделя от
месец май се отбелязва „Международният
ден за съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН“.
„Международният
ден
за
съпричастност“ е най-голямото и най-старо
събитие на общностно ниво, свързано с
проблема ХИВ/СПИН. За първи път той се
отбелязва през 1983 година в Сан Франциско
и Ню Йорк с възпоменание за починалите, в
подкрепа на живеещите с ХИВ, за
повишаване
на
инфомираността
и
чувствителността към този проблем, за намаляване на свързаната с ХИВ/СПИН стигма и ангажиране
на обществото в борбата срещу СПИН. В България Денят се чества от 1992 година.
В България общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с
ХИВ/СПИН, а 1 910 (99%) от тях получават 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. Съотношението
мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства - 6.1:1 (86% мъже и 14% жени).
Близо 93% от новите случаи с ХИВ–инфекция 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.
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.

