Данни за разпространението на ХИВ- инфекцията към 12.02.2019 г.
Според СЗО, 1,2 милиона души в Европейския регион живеят с ХИВ и 25% от тях не
са наясно, че са ХИВ- позитивни. Почти 50% от тези, които са положителни, се
диагностицират късно и така се забавя стартирането на лечение и профилактика.
В РБългария е приета „Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН
2017-2020 г.“, съгласно която се осъществяват редица дейности по превенция и контрол на
ХИВ/СПИН в страната.
През 2018 г. над 324 000 лица са узнали своя ХИВ-статус.
През периода 1986 – 12.02.2019 г. в България са регистрирани общо 3 050 лица с
ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 24 ХИВ–серопозитивни.
Запазват се тенденциите от последните години броят на новорегистрираните мъже да е
многократно по-голям от инфектираните жени (през 2018 г. в съотношение 8:1), както и по
отношение на пътя на инфектиране. И през настоящата година 88% от
новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път.
От регистрираните случаи през 2018 г. - 53% са от групата на мъжете, които правят
секс с мъже, а 11% са се инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.
И през 2018 г. най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 40%, следвана от
възрастовата група 20-29 г. – 29%.
Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните
с ХИВ са предимно в големите градове.
Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души
население в страните от ЕС и ЕИП е 5.8, а за България е 3.4, т.е. страната ни е с
двойно по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.
В Разградска област през 2018 г. са регистрирани 4 случая на ХИВ инфекция
(заболяемост 3,52 %ооо). Лицата са изследвани в Националната референтна
потвърдителна лаборатория по ХИВ към Националния център по заразни и паразитни
болести, гр. София.
През 2018 г. в медико-диагностичните лаборатории на територията на Разградска
област са изследвани общо 925 лица, от които 672 жени (72, 6%) и 253 мъже (27, 4%). От
всички 925 лица, 301 лица (172 жени и 129 мъже) са изследвани в РЗИ – Разград. Всички
са с отрицателни резултати за ХИВ носителство.

