АНТИСПИН кампания

14 ФЕВРУАРИ
“Свети Валентин –Ден на влюбените“
Всяка година на 14 февруари по повод „Свети Валентин - ден на влюбените“ стартира втори
етап от Национална АНТИСПИН кампания.
Тя е една от четирите през годината и 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.
По данни на СЗО близо 38 милиона души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на ново
инфектираните през 2019 г. е 1,9 милиона, а броят на смъртните случаи е 690 000. Данните
показват, че в световен мащаб близо 68% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. В
България 98% от хората с ХИВ/СПИН са включени на терапия. У нас през периода 1986 – 25.11.2020
г. са регистрирани общо 3 467 лица с ХИВ инфекция.
От началото на 2020 година са открити нови 183 ХИВ – позитивни лица. Запазва се
тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от
новоинфектираните жени. Съотношението мъже/ жени и през настоящата година продължава да
нараства - 5.5:1 (85% мъже и 15% жени).
И през изтеклата година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. /33%/, следвана от
възрастовата група 20-29 г. – 28 % и 40-49 г. – 25%. Данните показват, че близо 60% от новите
случаи са във възрастовата група 30-50 г.
Близо 89 % от новите случаи с ХИВ–инфекция са се заразили по сексуален път ( 46% са
мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и близо 43% са лица с хетеросексуални
контакти). От всички новорегистрирани близо 9% са инфектирани при инжекционна употреба на
наркотици.
В Разградска област през 2020 г. няма регистрирани заболели лица. За сравнение през
2019 г. и 2018 г. са регистрирани по 4 случая на ХИВ инфекция - заболяемост 3,56%ооо.
През 2020 г. в лабораториите на територията на Разградска област са изследвани общо 566
лица, 418 жени (73,85%) и 148 мъже (26,15%). От тях 105 лица (57 жени и 48 мъже) са изследвани
в РЗИ – Разград. Всички резултати са отрицателни.

В настоящият момент, когато
светът е насочил своите усилия към преодоляване на
пандемията SARS-CoV-2 и всеки от нас ежедневно осъзнава, твърдението че здравето е найголямото богатство не трябва да отместваме фокуса и от болести, като СПИН и СПИ, които също
отнемат живота на хора в активна възраст. Независимо от по- различното протичане на АНТИСПИН
кампанията е необходимо да продължаваме да информираме обществото, да насърчаваме
отговорността към индивидуалното и обществено здраве и безопасните сексуални контакти.
Настоящата кампания ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за
ограничаване разпространението на СОVID-19, като РЗИ – Разград, планира през периода 12 19.02.2021 г. следните дейности:
1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно изследване за ХИВ чрез бърз тест за
граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 9.00 до 14.00 часа.
Поканата изтегли от тук
2. Информационна кампания за начините на разпространение и предпазване от заразяване с
ХИВ/СПИН, съвместно с ученици от учебни заведения в гр. Разград и предоставяне на здравнообразователни материали.

