
НА 3 АВГУСТ 2015 Г. СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА ЛЯТНА АНТИСПИН
КАМПАНИЯ

За дванадесета поредна година Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария, стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания. Посланието е „Да
запазим посоката, да продължим пътя“. Министерството на здравеопазването
предостави бързи тестове за ХИВ на Регионалните здравни иснпекции и
неправителствените организации, работещи с уязвими групи, за да извършват дейности
по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ по време на кампанията.

Стартирането на тазгодишната лятна АНТИСПИН инициатива ще се постави на
3-ти август и ще продължи до 13 септември 2015 г.

РЗИ Стара Загора започна безплатното изследване и консултиране за ХИВ още
през юли месец. По долу предоставяме информация на гражданите от областта  за
графика на мобилните кабинети и медицинските екипи за безплатно и анонимно
консултиране и изследване за ХИВ, които ще бъдат на разположение както следва:

№ ДАТА ЧАС ТЕРЕНИ

1 15.07.2015 10-14.00 часа Строителен мегамаркет „Практис”
гр.Стара Загора

2 27.07.2015 18-21.00 часа Парк на бул. „Цар Симеон Велики” 2
Съвместно с клуб „Зараза”

3 03.08.2015г. 10-12.00 часа ПРО ЕАД Павел баня

4 04.08.2015 10-12.00 часа МБАЛ ЕООД Чирпан

5 05.08.2015 10-12.00 часа МБАЛ ЕООД Казанлък

6 08.08.2015г. 10-14.00 часа Комплекс „Плажа” гр.Стара Загора

7 08.08.2015г. 10-14.00 часа Хотел „Зорница” гр.Казанлък

8 11.08.2015г. 10-12.00 часа МБАЛ ЕООД – Раднево

9 12.08.2015г. 10-12.00 часа
Парк „5-ти октомври” Стара Загора –

Ден на младите хора Съвместно с
клуб „Зараза”10-12

10 16.08.2015г. 10-14.00 часа Комплекс „Терма” с.Ягода

11 18.08.2015г. 10-12.00 часа МБАЛ ЕООД Гълъбово

12 22.08.2015г. 10-14.00 часа Комплекс „Овощник”

13 22.08.2015г. 10-14.00 часа АРТ комплекс Стара Загора

14 29.08.2015 10-14.00 часа ПС „Мини Марица изток” Ст. мин.
бани

15 септември 2015 г.
Гр. Мъглиж  -  център и ромска

махала, съвместно с община Мъглиж
и НПО „Свят без граници”



16 4-5 септември 2015 г.

Ромски махали гр.Гурково и
гр.Николаево

Съвместна кампания със Сдружение
„Свят без граници” сред ромското

население

17 Септември 2015 г.
Фестивал на различния поглед,

съвместно с клуб „Зараза” гр.Стара
Загора

Датите и часовете за месец септември ще бъдат уточнени и изложени
допълнително.

Министерство на здравеопазването припомня, че СПИН се причинява от вирус,
който се съдържа в :

Ø кръвта;

Ø семенната течност;

Ø влагалищния секрет;

Ø майчината кърма.

Има три начина за предаване на ХИВ:

ü полов – при сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ;

ü кръвен – при използване на замърсени с кръв инструменти за инжектиране (най-
често при инжекционно употребяващите наркотици лица);

ü от заразена майка на новородено – по време на бременност, раждане и
кърмене.

Начини за предпазване от ХИВ инфекцията:

· Един постоянен и верен партньор с проверен ХИВ статус.

· Избягване на случайни сексуални контакти.

· Използване на презерватив при всеки сексуален контакт.

· Избягване на употребата на общи игли и спринцовки.

· Профилактика с антиретровирусни медикаменти на ХИВ-позитивни бременни
жени за предпазване на новороденото.

Нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи риск от
заразяване.

Ако сте били изложени на риск от заразяване с ХИВ, непременно си направете
изследване за ХИВ (ХИВ тест) и потърсете навременна медицинска помощ.


