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14 ФЕВРУАРИ
“Свети Валентин –Ден на влюбените“
Запазва се тенденцията ХИВ у нас да се разпространява предимно по
сексуален път
Данните показват, че 90% от новорегистрираните са мъже
През периода 1986 – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2
694 лица с ХИВ инфекция. За периода 01.01.2017 – 27.11.2017 г. са открити
нови 220 ХИВ–серопозитивни, при изследвани над 260 000 лица. Запазва се
тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е
многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на
инфектираните мъже и жени през 2017 година е 9:1 (199 мъже и 21 жени).
По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години.
И през 2017 г. 88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се
инфектирали по сексуален път (от тях 52% са мъже, съобщили за
хомосексуален контакт, и 36% при хетеросексуален контакт). Останалите
12% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.
Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 36%, следвана от
възрастовата група 20-29 г. – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20
години, а най-възрастния на 67 години.
Географското разпространение показва, че по-голямата част от
новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 91 лица,
в областите Пловдив – 22 лица, Варна – 18 лица, Плевен – 9 лица, София
област- 7, Бургас – 4 лица и единични случаи в останалите области.
Данни сочат, че над 25% (55) от новорегистрираните ХИВ–позитивни
лица са открити в 13-те Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и
изследване за ХИВ (КАБКИС) към РЗИ. В Центъра за сексуално здраве в

София, са узнали своя резултат близо 13% от всички новорегистрирани (28
лица).
В Разградска област през 2017 г. има регистрирани 2 случая на ХИВ
инфекция (заболяемост 1,73%000). Заболелите са от 2 населени места на 2
общини. Лицата са изследвани в Националната референтна потвърдителна
лаборатория по ХИВ към Националния център по заразни и паразитни
болести, гр. София.
През 2017 г. в медико-диагностичните лаборатории на територията на
Разградска област
са изследвани общо 993 лица, от които 722 жени
(72,71%) и 271 мъже (27,29%). От всички 993 лица, 245 лица (116 жени и
129 мъже) са изследвани в отдел Микробиологични изследвания, на дирекция
Надзор над заразните болести при РЗИ – Разград. Всички са с отрицателни
резултати за ХИВ носителство.
В рамките на Националната АНТИСПИН кампания РЗИ – Разград планира
дейности под мотото „Моето здраве е мое право“:
- Провеждане на здравно-образователни дейности с ученици от ПГТС „Хр.
Смирненски“ – гр. Разград и ПТГ „Шандор Петьофи“ – 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, в партньорство с БМЧК – Разград.
- Провеждане на кампания за безплатна и анонимна диагностика на ХИВ за
граждани – в сградата на РЗИ – Разград, всеки делничен ден от 8,30 до 15,30
часа.
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