Национална АНТИСПИН кампания

14 ФЕВРУАРИ
“Свети Валентин –Ден на влюбените“
По повод 14 февруари 2020 г. – „Свети Валентин - ден на влюбените“ стартира
вторият етап на Национална АНТИСПИН кампания.
РЗИ – Разград, с партньорството на ПИЦ и БМЧК- Разград планира следните
дейности през периода 10 - 21.02.2020 г. под мотото „Обичайте безопасно!“
1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно консултиране и изследване
за ХИВ и други трансмисивни инфекции за граждани в сградата на РЗИ, всеки ден от 8.30
до 15.00 часа.
2. Обучителна кампания за начините на разпространението и предпазване от
заразяване с ХИВ/СПИН с ученици от учебни заведения в Разградска област с предоставяне
на възможност за безплатно, анонимно и доброволно изследване за ХИВ на лицата над 16
години.
3. Съвместно с обучител от БМЧК на принципа „връстници обучават връстници“,
провеждане на викторина “Победи СПИН със знания“ в учебни заведения на община
Кубрат.
4. Провеждане на здравно – информационна кампания съвместно с ПИЦ към ОбСНВ
–Разград „Кондом с бонбон“.
5. Разпространение на здравно-образователни материали и презервативи сред
ученици от област Разград с партньорството на доброволци от БМЧК и ПИЦ–Разград,
аранжиране на тематични витрини в училища и поставяне на кутии за „Валентинки“ с
послания.
Данни за разпространението на ХИВ- инфекцията към 12.02.2020 г.
Дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в страната се осъществяват в
рамките на „Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН 2017-2020 г.“,
През 2019 г. около 341 000 лица са се изследвали и са узнали своя ХИВ-статус.
По данни на Министерството на здравеопазването от началото на годината до 12
февруари 2020 г. са открити нови 28 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ
в страната официално са 3 312 лица.
И през 2019 г. 85,3% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се
инфектирали по сексуален път, а 14,3% са се инфектирали при инжекционна употреба
на наркотици. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над пет
пъти по-голям от този на жените. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 41%,
следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24%.

Към 31 декември 2019 г. общо 1 695 лица с ХИВ се проследяват в секторите за
лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 651 (97%) от тях получават съвременна
антиретровирусна терапия.
Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души
население в страните от ЕС и ЕИП през 2018 г. е 5.1, за България показателят е 4.4,
т.е. страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.
В Разградска област през 2019 г. са регистрирани 4 случая на ХИВ инфекция
(заболяемост 3,56 %ооо). Лицата са изследвани в Националната референтна
потвърдителна лаборатория по ХИВ към Националния център по заразни и паразитни
болести, гр. София.
През 2019 г. в медико-диагностичните лаборатории на територията на Разградска
област са изследвани общо 931 лица, от които 635 жени (68, 2%) и 296 мъже (31, 8%). От
всички 931 лица, 294 лица (151 жени и 143 мъже) са изследвани в РЗИ – Разград. Всички
са с отрицателни резултати за ХИВ носителство.

