
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В
ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА

СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН – 17 МАЙ 2015Г.

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се
отбелязва всяка година в третата неделя от месец май.

В световен мащаб на този ден стотици хиляди хора от над 1 200 организации в
115 страни участват в най-голямото и най-старо събитие, свързано с проблема
ХИВ/СПИН.

За първи път този ден се отбелязва на 2 май 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк,
когато все още се знае твърде малко за болестта, а официално регистрираните случаи
на СПИН са били няколко хиляди.

В България денят се отбелязва от 1992 година.

Това е не само ден за почит към паметта на починалите и съпричастност с
хората, живеещи с ХИВ/СПИН, но и за повишаване на обществената толерантност и
намаляване на стигмата и дискриминацията.

По повод 17 май - Международен ден за съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН - в Старозагорски регион ще се състоят редица инициативи.

Тази година мотото на кампанията е: "ПОДКРЕПЯМЕ БЪДЕЩЕТО"

Според последни изчисления на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS,
2013) 35,3 милиона души живеят с ХИВ към края на 2012 г.

Около 7100 души се инфектират ежедневно с вируса на имунната
недостатъчност.

По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към
Министерството на здравеопазването към 14 февруари 2015 година общият брой на
регистрираните носители на ХИВ в страната е 2 057 лица. От началото на 2015 година
към 14 февруари са регистрирани нови 34 ХИВ-серопозитивни лица. През последните
години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-
голям от броя на новорегистрираните жени. И през тази година 28 от новооткритите
ХИВ-позитивни са мъже, а 6 – жени. Географското разпространение на регистрираните
случаи на ХИВ показва, че по-голямата част от тях са концентрирани предимно в
големите градски райони като София – 14 лица, Пловдив – 5, Варна – 3 лица.

Факт е, че ефективното лечение на ХИВ, което е налично в европейските страни
от средата на 1990-те години, доведе до рязко намаляване на случаите на СПИН и
честотата на смъртните случаи, резултат на заболяването.

Въпреки тези успехи се счита, че всеки трети европеец не е наясно с ХИВ-
статуса си. Основен проблем в целия регион е ненавременното диагностициране на
инфекцията. 50% от ХИВ-позитивните са диагностицирани късно, което забавя и
достъпа им до ретровирусна терапия.

Призоваваме всички желаещи да се включат в планираните на територията на
област Стара Загора съвместни инициативи на подизпълнителите по Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на регионално ниво – К1, К3, К5, К6, К7, БЧК,



Младежки общински съвет – Стара Загора, СНЦ „Свят без граници”, СНЦ „Самаряни”
учебни заведения, граждани и институции:

v 15 май 2015 г.

Ден отворени врати в Регионална здравна инспекция -  Стара Загора

· Информационна кампания – предоставяне на информационни материали
и презервативи, презентация  и дискусии на тема „Стигмата ХИВ/СПИН”

· Безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН

v 16 май 2015 г.

Доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на терен в
гр.Николаево

v 17 мaй 2015 г.

· Засаждане на цветна леха от хризантеми във форма на символичната
панделка в град Мъглиж
10.15-11.00ч., гр.Мъглиж, централен площад

· Посещение на местна забележителност на община Мъглиж
11.00-13.00ч.

· Кампания с програма на клуб „Зараза” и Безплатно и анонимно
консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС 10)
След 18.00ч., гр.Стара Загора, парк „Тракия” (до V -то ОУ)


