
ХИВ/СПИН



КАКВО Е СПИН?

СПИН (СИНДРОМ НА ПРИДОБИТА 

ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ) -

причинява се от човешки имунодефицитен 

вирус наречен ХИВ. 

ХИВ атакува имунната система на тялото, 

като му пречи да се бори с болестите. 



КАКВО Е ХИВ?

Х – човешки, защото този вирус може да зарази 

само човешки същества. 

И – имунодефицитен, защото ефектът от вируса 

е намаляване на ефективността и способността 

на имунната система да функционира правилно. 

В – вирус, защото този организъм е вирус. Това 

означава, че е неспособен да се 

саморепродуцира. Той се размножава, като 

превзема човешките клетки. 



Стадии на хив - инфекцията

❖ Стадий I: ХИВ инфекцията е без 

симптоми и не се категоризира като 
СПИН. 

❖ Стадий II: включва повтарящи се 
язви (рани) в устната кухина и 
повтарящи се инфекции на горните 
дихателни пътища. 

❖ Стадий III: включва хронична 
диария, продължаваща повече от 
месец, тежки бактериални инфекции 
и белодробна туберкулоза. 

❖ Стадий IV: включва тежки 
опортюнистични (съпътстващи) 
инфекции и/или саркома на Капоши.



Заразените с ХИВ (наричат се серопозитивни) не винаги 

развиват СПИН, нито е задължително да го развият. Това 

несъответствие е заради инкубационния период на ХИВ, който 

е различен за всеки човек. Инкубационният период започва от 

заразяването с ХИВ до началото на СПИН. СПИН е причинен 

от отслабналата имунна система, която се опитва да се бори с 

ХИВ и така други организми могат свободно да заразят тялото, 

което е по-малко устойчиво, защото имунната му система е 

много занижена. Всъщност човек не умира от СПИН, а от други 

болести, с които организмът му не може да се пребори. 



Как да определя дали човек 

е носител на ХИВ?

Не можете. Навсякъде по света има хора, 

които живеят с ХИВ, без да са развили СПИН. 

Една част от хората, инфектирани с вируса на 

СПИН, рано развиват симптомите на болестта, 

докато при други не се проявяват симптоми в 

продължение на 15 или повече години след 

инфектирането. Тъй като повечето хора с ХИВ 

не изглеждат болни, не може да разберете дали 

човек е инфектиран с вируса само по външния 

му вид, или когато говорите с него. Хората, 

инфектирани с ХИВ, изглеждат като всички 

други. 



Как да разбера дали съм 

носител на ХИВ?
Единственият начин да разберете дали сте 

заразени, е да си направите тест за ХИВ. 

Само за дни или седмици след 

първоначалното инфектиране с вируса в 

организма се появяват антитела, които могат 

да се открият чрез прост тест, който в 

България е достъпен в КАБКИС (кабинети за 

безплатно и анонимно консултиране и 

изследване за ХИВ/СПИН), РЗИ или в кожно 

отделение.



Кабинети за безплатно и анонимно 

изследване на ХИВ/СПИН в БЪЛГАРИЯ.



Как става заразяването?

Вертикален път /от майка 

на дете/. 
Възможно е предаване на ХИВ от 

бременна жена на плода й, както по време 

на бременността чрез общата кръвоносна 

съдова система, така и в хода на раждането 

или при кърмене. Възможността майката, 

носителка на ХИВ, да роди здраво дете е до 

98%, ако жената провежда лечение по 

време на бременността и раждането и 

спазва препоръките на лекаря си относно 

раждането и кърменето. Когато една жена 

забременее задължителна се прави тест за 

ХИВ.



Кръвен път
Чрез инфектирани игли, 

спринцовки и др. Това е 

чест механизъм на 

инфектиране при 

медицински работници и 

лица, употребяващи 

инжекционно наркотици.



ПОЛОВ ПЪТ 

Основният път за 

разпространение – 90% от 

случаите на ХИВ позитивните 

в света. 

При незащитен секс (без 

презерватив) анален, вагинален 

и орален секс.

Наличие на друга инфекция 

предадена по полов път 

улеснява инфектиране с ХИВ.



Не може да се заразите:
• Обичайни битови контакти –

общи прибори за хранене, 
ръкостискане прегръщане и др.

• При ухапване от насекоми;

• При кръводаряване;

• При обичайни медицински и 
стоматологични прегледи.



ХИВ се съдържа във високи 
концентрации в:

Семенната течност

Влагалищен секрет

Кръв

Кърма

ХИВ се съдържа и в други телесни течности в 

човешкият организъм, но не достатъчно, че да доведе 

до заразяване. 



Има ли лечение?

За съжаление все още няма 

окончателно излекуване. Съществуват медикаменти, 

които се приемат от ХИВ-серопозитивни хора с цел 

поддържането им в нормално здравословно състояние 

без усложнения. При придържане към терапията 

животът на тези хора се удължава с години. Поради 

голямата изменчивост на вирусът, все още няма 

разработена ефективна ваксина.



Всички лица живеещи с НІV/СПИН и 

отговарящи на определени показатели се 

лекуват с антиретровирусна терапия. 

Тя не води до пълно излекуване, но 

значително подобрява качеството на живот 

на инфектираните с вируса.



Как мога да се предпазя?

• Да не се бърза с първите 

полови контакти;

• Да се избягват рискови 

ситуации или рисково 

поведение;

• Да се избягват случайните 

сексуални контакти;

• При сексуални контакти да се 

използват предпазни средства 

- ПРЕЗЕРВАТИВ;



Какво е рисково поведение?

РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ Е: 

ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА 

ДОВЕДЕ ДО ЗАСТРАШАВАНЕ НА 

ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО!

Употребата на АЛКОХОЛ и  

НАРКОТИЦИ води до промяна 

на психическото и физическото 

състояние, падат задръжките, 

занижава се яснотата на 

мисленето, което води до 

рискове, свързани със здравето и 

живота.   



Как се поставя презерватив:

•Провери срока на годност – пише го на 

опаковката. 

•Провери още дали в опаковката има 

налягане.

•Отвори внимателно от назъбената част на 

опаковката, без да ползваш ножичка или 

нокти.

•Кондомът се поставя когато пенисът вече е в 

ерекция.



• Внимателно стисни резервоарчето на върха му, за да 

излезе въздухът от него.

• Кондомът трябва да покрие целия пенис: с едната 

ръка притискай върха, а с другата – развий комдома 

по цялата дължина на пениса.

• В края на половия акт леко притисни кондома към 

пениса и внимателно го извади от вагината. Свали 

кондома, докато все още пенисът не е спаднал.

• Завий здраво кондома в хартия и го изхвърли. 

• Никога не употребявай повторно един и същ кондом! 

Всички видове са за еднократна употреба



Задължително изследване се прави на:

• Всички лица, които даряват кръв, 

семенна течност, майчина кърма, органи 

и тъкани;

• Бременни жени;

• Всички деца родени от НІV позитивни 

майки;

• Чужди граждани, пристигащи за работа 

или обучение;

.



Митовете

• Мит 1 – употреба на два презерватива 
едновременно е по – сигурно;

• Мит 2 – вирусът преминава през порите на 
презерватива; 

• Мит 3 – човек може да се инфектира при целувка;

• Мит  4 - По - добре е да не знам дали съм 
инфектиран .

• Мит 5 – НІV/СПИН е проблем само на лицата към 
уязвимите групи ;



Мит 6 – Аз ще го/я позная по външния вид ;

Мит 7 – На мен това не може да ми се случи.



Червената лента

Създадена е през април 1991 г. от 

благотворителна инициатива в Ню 

Йорк и изразява:

• Грижа и ангажираност;

• Надеждата;

• Подкрепа на хората живеещи с 

НІV/СПИН.



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО


