Национална АНТИСПИН кампания

20 май 2018 г.
Международен ден за съпричастност
със засегнатите от ХИВ/СПИН
Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ, който традиционно
се отбелязва в третата неделя на месец май, тази година преминава под мотото
„Подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото!”.
Кампанията, известна още като Candlelight Memorial, е съвкупност от инициативи за
насърчаване на диалог вътре в уязвимите общности и подкрепа на действащите политики в
областта на ХИВ-превенцията и грижата за хората, живеещи с вируса. Тазгодишното
послание „Подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото!”
изразява необходимостта бъдещите планове да стъпят на усилията, историята и опита за
лечението, профилактиката и грижите, свързани с живота с ХИВ, както и правото на живот
без стигма и дискриминация, с достъп до качествени здравни и социални услуги.
В България от началото на годината до 09 май 2018 г. са открити нови 95 ХИВ–
серопозитивни лица, с които регистрираните носители на ХИВ в страната са 2810 лица.
Съотношението на инфектираните мъже и жени, от общия брой регистрирани лица за тази
година е приблизително 8:1 (мъже/жени). Над 90% от новорегистрираните са се
инфектирали по сексуален път (53 % при хомосексуален контакт) и 5,3%
– при
инжекционна употреба на наркотици.
В Разградска област през първите четири месеца на 2018 г. са изследвани 243
лица (58 мъже и 185 жени). Всички с негативен статус за ХИВ.
За същият период в отдел „Медицински изследвания“ на РЗИ – Разград, своя ХИВ –
статус са узнали 43 лица (25 мъже и 18 жени).
В рамките на Националната АНТИСПИН кампания РЗИ – Разград планира
следните дейности:









Провеждане на здравно-образователни дейности с ученици от ВУИ – гр. Завет и
ЦНСТ – гр. Разград. Предоставяне възможност за доброволно, анонимно, безплатно
и експресно изследване за ХИВ на лица над 16 -годишна възраст, при спазване
разпоредбите на чл.87 от Закона за здравето, от мобилен екип на РЗИ – Разград;
Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред
целевите групи;
От 21.05. до 01.06.2018 г. провеждане на кампания за безплатна и анонимна
диагностика на ХИВ и други трансмисивни инфекции за граждани – в сградата на
РЗИ – Разград, всеки делничен ден от 8,30 до 15,30 часа;
На 22.05.2018 г. екип от специалисти ще предоставя на терен услуги по доброволно
консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бързи тестове - в хипермаркет
Кауфланд, гр. Разград;
Отразяване на проведените инициативи в местните средства за масова информация
и публикуване на материали по темата на интернет страницата на РЗИ - Разград.
Ако сте били изложени на риск от заразяване с ХИВ, непременно си направете
изследване за ХИВ (ХИВ тест) и потърсете навременна медицинска помощ.

