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ъв повечето общества по света Световният Анти СПИН ден се отбелязва на 1 декември 
с бдения, семинари и все по-нарастващо внимание върху проблема с увеличаването 

на болните от СПИН.Около 40 млн. човека по света живеят с ХИВ вируса, като тази цифра се 
увеличава с всеки ден навсякъде. Необръщането на достатъчно внимание и предрасъдъците 
пречат да се предприемат превантивни мерки.  
Световният Анти СПИН ден е възможност за хората по света да се обединят в борбата срещу 

ХИВ и СПИН. Това да спрем болестта и предрасъдъците зависи от всеки един от нас. 

Какво е значението на Световния Анти 
СПИН ден?  

Този ден се отбелязва за 19-та година. Този 
първи международен здравен ден е резултат от 
срещата на здравните министри в Лондон през 
1988 г. Тук се решава, че е нужно 
международно сътрудничество, за да се спре 
разпространението на ХИВ и СПИН. Първото 
мото е „Бъди част от международните усилия”.  

Целта на този ден е да привлече вниманието 
върху последствията от епидемията. Всяка 
година има основно лого, с което да се обърне 
по-голямо внимание на определени групи, като 
”Жените и СПИН” през 1990, „Децата по света, 
живеещи със СПИН” през 1997, „Хората се 
променят”през 2000, „Имаш ли време? Всеки 
може да направи нещо, за да променим нещата 
” рез 2005 и последното „Събуди се. Сложи го. 
Къде е твоят?” през 2006 година.Тази година 
националната кампания за борба с ХИВ/СПИН е 
под надслов “Важно е да знаеш! Човешко е да 
общуваш”. 

Кой създаде червената лента?  

Червената лента е международен символ на 
повишеното внимание към СПИН от 1991 г. 
Проектът Червена лента е създаден от 
организация в Ню Йорк, която събира  

 

художници, за да създадат символ за подкрепа и 
вниманието спрямо болестта.  

Какво символизира? 

Червената лента е знак за подкрепа към хората, 
живеещи със СПИН. Носенето на червена лента е 
прост и едновременно силен знак да се 
предизвикат стереотипите и предрасъдъците, 
които обграждат болестта.  

Кога Червената лента става международен 
символ?  

Първата международна звезда, която носи 

символа, е Джеръми Айрънс на наградите Тони 

В 
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през 1991 г. Символът идва в Европа през 1992 г. 
на концерт на Фреди Меркюри, когато са 
доставени над 100 000 лентички. Шоуто е 
наблюдавано по телевизията от повече от 1 
милиард души в 70 страни. През 90-те множество 
публично известни личности носят лентата, което 
е предизвикано от подкрепата на лейди Даяна.  

80- те 

Откриването на ХИВ в САЩ през 1981 г. е 
съпроводено с разпространението на огромна 
дискриминация, която прераства в хомофобия и 
разпространение на митове относно ХИВ, като 
например че вирусът се разпространява при 
целуване или докосване.  

Във Великобритания правителството взема 
незабавни мерки за изостряне на общественото 
внимание. „Не губи живота си от невежество” е 
кампания, която се лансира през 1987 г. като ХИВ 
се поставя на дневен ред. През 1986 г. става ясно, 
че една от основните причини за 
разпространението е несмяната на спринцовките 
при хората, употребяващи дрога. 
Подкрепата на принцеса Даяна предизвиква 
небивало внимание от страна на медиите, за 
първи път започва кампания за премахване на 
предрасъдъците спрямо ХИВ.  

90-те 

Публичното внимание и подкрепата от страна на 
известните личности се разраства през 90-те. 
Смъртта на Фреди Меркюри от СПИН е трагедия за 
милиони фенове по цял свят. На концертите за 
световния Анти СПИН ден участие вземат групи 
като Take That, пее Джордж Майкъл, както и 
касоразбивача „Филаделфия”, който представя 
проблема с дискриминацията на широката 
публика. Прогреса на комбинативната терапия в 
средата на 90-те преобразява епидемията в 
развитите страни и превръща СПИН от 

смъртноносна присъда в сериозно трайно 
медицинско състояние.  

От 2000 

През 2005 се разбра, че поп звездата Анди Бел, 
както и министъра от британския кабинет Крис 
Смит са носители на ХИВ, което би окуражило 
повече хора да са открити.  

Но дискриминация все още има, като 
увеличаването на епидемията сред цветнокожите 
имигранти предизвиква расизъм и 
антиимигрантски настроения.  
В световен план 40 милиона живеят с ХИВ и само 
8% се лекуват в развитите страни. През 2005 
година 3 милиона са починали от вируса. В 
последните години действия предприемат 
Африканската Асоциация, Г8, с чиято помощ 1.3 
милиона се лекуват в развиващите се страни, 
което е стъпка напред. 

 СПИН по света 

По данни на ООН, от началото на годината до 
момента, в света от СПИН са заболели 2,5 млн. 
души. В сравнение с 2006-та този брой е с 40 
процента по-нисък. Броят на серопозитивните 
обаче, вече достига 32 млн. души. 2/3 от 

новооткритите случаи са в Африка, като голяма 
част от тях са южно от пустинята Сахара. На ден 
със СПИН се заразяват средно по 6 800 човека. От 
началото на годината вирусът е убил над 2 млн. 
души. 
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Основни глобални и регионални тенденции 

В последните години се забелязват 
обнадеждаващи резултати от глобалните усилия 
за борба с епидемията на ХИВ/СПИН, част от 
които е растящият достъп до ефективни програми 
за превенция и лечение. Въпреки това броят на 
хората, живеещи с ХИВ/СПИН продължава да 
расте, както и броя на смъртните случай, 

причинени от вируса. В много райони по света 
новите случай на ХИВ инфекция са концентрирани 
сред млади хора на възраст 15-24 год. 

 
До момента Суб-Сахарна Африка продължава да е 
най-засегнатия регион в света. 63% от всички 
хора, живеещи с ХИВ в света, населяват южните 
части на Африка, а 72 % от смъртните случай 
причинени от вируса в световен мащаб са 
регистрирани в този регион. Общо 24,7 млн. души 
живеят с вируса в тази част на света. В някои 
страни от Суб-Сахарна Африка се наблюдава 
понижение на националния показател за 
разпространението на ХИВ, но тези тенденции не 
са достатъчно силни, за да повлияят на 
последствията от епидемията в региона. 

Броят на хората, живеещи с ХИВ, се е увеличил 

във всеки един регион по света, сочи сравнение 
на данните за предходните две години. С растящи 
нива на епидемията се отличават Източна Азия, 
Източна Европа и Централна Азия, където с 
повече от 21% в сравнение с 2004 год. е 
нарастнал броя на заразените с ХИВ. През 2006 
год. в Източна Европа и Централна Азия са 
регистрирани 270 000 нови случаи на 
инфектиране с ХИВ. За сравнение тази цифра 
през 2004 год. е била 160 000.  В Южна и 
Югоизточна   Азия    броят    на 
новоинфектираните    е нарастнал  с  15%,    а в   
Близкия   Изток и Северна Америка с 12%. 
 

В световен план продължава да расте броя на 
инфектираните с ХИВ жени. През 2006 год. 17,7 
млн. жени, живеят с ХИВ, а това е с един милион 
повече в сравнение с 2004 год. От женски пол са 
59% от заразените с вируса в Суб-Сахарна 
Африка. В региона на Карибския басейн, Близкия 
Изток, Северна Африка и Океания почти всеки 
втори човек, живеещ с ХИВ е от женски пол. Броят 
на жените, живеещи с вируса в Азия, Източна 
Европа и Латинска Америка също не спира на 
нараства. 

Особено внимание върху рисковото 
поведение 

Поведението с висока степен на риск 
/интравенозна употреба на наркотици, секс без 
предпазни средства с проституиращи и между 
мъже/ движат ХИВ епидемията в Азия, Източна 
Европа и Латинска Америка. Например в Източна 
Европа и Централна Азия 67% от 

новорегистрираните случай на ХИВ са резултат от 
използването на нестерилен инструментариум при 
употребата на наркотици. В 12% от случаите са 
засегнати проституиращи и техни клиенти. Не 
голяма, но все пак съществена част от засегнатите 
от вируса на СПИН са мъжете, практикуващи секс 
с мъже, а именно 5% от инфектираните. Въпреки, 
че епидемията се разпространява сред всички 
слоеве на населението, все пак в голяма степен 
остава концентрирана в отделни групи, което 
подчертава необходимостта от ефективни 
стратегии за превенция, лечение и грижи сред 
групите с рисково поведение. 
 
Последни данни за развитието на епидемията 
по региони  

Почти 25 млн. човека живеят с ХИВ в Суб-Сахарна 
Африка, а това са 63% от общия брой на 
инфектираните лица в целия свят. В последната 
година са направени множество усилия за 
увеличаване на достъпа до антиретровирусна 
терапия, но въпреки всичко 2,1 млн. африканци 
са починали от СПИН през 2006 год. Силно 
продължава да е разпространението на ХИВ в 
Мозамбик, Южна Африка и Свализенд. 
Статистиката сочи, че през 2005 год. всеки трети 
жител на Свализенд е бил заразен, което 
определя ХИВ епидемията там като една от най-
сериозните в световен мащаб. В Източна Африка, 
където нивото на разпространение на ХИВ може 
да се определи като ниско в сравнение с южната 
част на континента, се наблюдава тенденция към 
стабилизиране и намаляване на нивата на 
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разпространение. Противоречиви са тенденциите 
в Западна и Централна Африка, има признаци за 
намаляване на разпространението на ХИВ в 
градските райони като Буркина Фаса и Гана, но в 
Мали например темповете бележат растеж. 
 
В Азия най-високи нива на разпространение на 
инфекцията се наблюдават в югоизточните 
райони, където основните фактори са рискови 
хетеро и хомосексуални контакти и рискови 
инжекционни практики при употреба на 
наркотици. Разпространението на вируса на СПИН 
сред мъжете, практикуващи секс с мъже е 
характерно за Виетнам, Индия, Камбоджа, Китай, 
Непал, Пакистан и Тайланд. Рисковите 
инжекционни практики пък движат епидемията в 
Афганистан и Пакистан. В Китай се полагат 
множество усилия за противодействие на СПИН, 
но разпространението на инфекцията се измества 
от групите с рисково поведение /интравенозни 
наркомани, проституиращи и техните клиенти/ 
към широките слоеве на населението и расте броя 
на инфектираните жени. 
 
Епидемията в Латинска Америка като цяла е 
стабилна. Усилията в Бразилия например 
показват, че работата по посока на превенция и 
лечение могат да задържат разпространението на 
ХИВ под контрол. Високи нива на 
разпространение на ХИВ все още има сред 
интравенозните наркомани и мъжете, 
практикуващи секс с мъже в много от страните в 
Южна Америка. Минимум една десета от 
официално регистрираните случай на ХИВ в 

района на 
Карибския басейн 
са резултат от 
рискови сексуални 

практики между 
мъже.  

ХИВ епидемията 
продължава 

непропорционалн
о силно да се 

разпространява 
сред расовите и 

етнически 
малцинства в 
САЩ, а в Канада 
най-засегнато е 

коренното 
население. Тук, 
както и в Западна 

и Централна 
Европа, основен 

фактор за разпространението на ХИВ са 
незащитените сексуални контакти между мъже. 
 
ХИВ епидемията в Източна Европа и Централна 
Азия на този етап се определя като относително 
„млада” и продължава да се разширява – особено 
високи са темповете в Украйна, където нивата на 
разпространение на ХИВ са най-високи в цяла 

Европа. Рисковите инжекционни практики са 
пътят, по който се разпространява ХИВ както в 
Украйна, така и в Руската федерация, 
Таджикистан и Узбекистан. Силно засегнати от 
епидемията в тези райони са младите хора. В 
Русия 80% от хората, живеещи с ХИВ са на 
възраст под 30 год. 

Неподходящите системи за епидемиологично 

наблюдение на ХИВ в много страни в Европа, 
Карибския басейн, Централна Америка, Близкия 
Изток и Северна Африка са пречка за овладяване 
на епидемията, тъй като не позволяват точно да 
се определят моделите и тенденциите при 
разпространението на вируса и да се разработят 
мерки за противодействие. 

 
Необходими са огромни усилия, за да се постигне 
ефективност в борбата с епидемията в световен 
мащаб. Без актуални програми и стратегии, които 
да атакуват дръзко епидемията, а в същото време 
да адресират и принципите на социалната 
справедливост и равенство, светът е малко 
вероятно да спечели надмощие над СПИН в 
дългосрочен план. 

Източник: Програма на ООН за борба срещу 
ХИВ/СПИН (UNAIDS); Доклад за 
разпространението на СПИН епидемията, 
декември 2006 г. (AIDS epidemic update December 
2006)Русия  

Ежедневно в Русия от вируса на се заразяват по 
110 души.Към днешна дата официално 
регистрираните с хив-инфекция са 362 000, но по 
прогноза на специалистите те са не по-малко от 
400 000, съобщи ИТАР-ТАСС. Данните бяха 
огласени днес на пресконференция от 
Министерството на здравеопазването и 
социалните грижи на Русия, по-специално от 
директора на проекта фонд „Руско 
здравеопазване“ Дмитрий Голяев. Според него 
официалните статистически данни са по-ниски от 
реалните около 2,5 пъти, тоест тази година може 
да се говори за 1 милион руснаци, заразени с 
вируса на СПИН. 

 
……………………………………………………………… 
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НАЧАЛОТО НА БОЛЕСТТА 

      В далечната 1977/78 година в САЩ, Хаити и 

Африка са регистрирани първите случаи на 

СПИН. Първите публикации , свързани с 

болестта , се появяват в началото на 80-те 

години в САЩ. Името СПИН е въведено през 

1982г. от Центровете за контрол и превенция 

на заболяванията в САЩ , без да се знае какво 

точно причинява болестта. 

       Вирусът, причинител на СПИН, е изолиран 

през 1983г. едновременно от два екипа 

вирусолози : Люк Монтание от Франция и 

Робърт Гало от САЩ. През 2008г. Монтание и 

сънародничката му Баре-Синуси получават 

Нобелова награда за медицина за откритието на 

ХИВ вируса.Става известно , че не само 

хомосексуалистите ,а всеки в контакт със 

заразена кръв или телесни течности може да 

бъде инфектиран , в това число и новородени. 

През 2000-та година в Дърбан , Южна Африка , 

учени приемат 

Декларация , според която ХИВ е причинителят 

на СПИН.  

        ХИВ/СПИН е разпространен из целия  свят. 

У нас първият случай е открит през 1986г. при 

студент от Танзания. През 1992г.болните са 

13млн. , а през 1996г. са 22млн., като 8млн. от 

тях са починали . Днес над 33млн. души живеят 

с вируса на ХИВ , като на всеки 12сек.се 

инфектира един човек , а на всеки 16 един 

умира.                                                                                      

Елица Маджарова 

Червената панделка – символ на 

анти-СПИН кампанията 

 

Червената лента е 

международен символ на повишеното внимание 

към СПИН от 1991г.Проектът Червена лента е 

създаден от организация в Ню Йорк , която 

събира художници , за да създадат символ за 

подкрепа и внимание към болестта . Тя 

символизира любовта и кръвта и така изразява 

съпричастността към засегнатите от заболяването 

и болката, причинена от загубата на близките, 

починали от СПИН. Червеният цвят е и 

предупреждение да не се подхожда лекомислено 

към проблема. През годините Червената панделка 

се явява символ на различни инициативи и 

организации за борба с болестта .  

                                                                                      
Иванка Бонева 

                            1- ДЕКЕМВРИ   -  Световен ден на борбата срещу СПИН    

За първи път този ден е отбелязан през 1988 година. Тогава, с цел да предизвика общественото 

внимание към проблемите на ХИВ/СПИН, Световната здравна организация обявява 1-декември за световен ден 

на борбата срещу болестта. От 1996 година с отбелязването на този ден се ангажира  Програмата на ООН за 

ХИВ/СПИН. Така този ден се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент срещу превенцията, 

образованието и информираността. Днес с провеждането й се занимава независимата организация WORID AIDS 

CAMPANI , като Програмата на ООН за ХИВ/СПИН й оказва финансова и техническа подкрепа. 

 

                                                                                Живомир Бодуров 
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  реди Меркюри е британски рок-

музикант (член на рокгрупата Куин (Queen). 

Рожденото му име е Фарох Булсара (Farrokh 

Bulsara). Има сестра - Кашмира Булсара-Кук. 

 Фреди е роден на 5 септември 1946 г. в 

Стоун Таун, Занзибар (тогава колония на 

Великобритания, сега част от Танзания), в 

иранско семейство, изповядващо зороастризъм и 

на британска чиновническа служба.                

През 1959 година семейството се премества в 

Англия. В училище постоянно го дразнели заради 

необичайната му външност и говор. Без да е 

получил одобрение от родителите си, той 

постъпва в Колежа за изкуства и дизайн. Тези 

умения по-късно Мъркюри използва при 

създаването на визията на групата Queen. До края 

на живота си Мъркюри остава британски 

гражданин. През 1970 година се събрал с малко 

известната група "Смайл" („Smile"). Мъркюри й 

дал най-главното - концепция и направление, а 

заедно с това и ново название - „Queen". 

               Стилът на „Queen" непрекъснато се 

менял. В едно музикално произведение можели да 

звучат причудливи смесици от рок и опера, 

източни мелодии и мощни хорали. Фреди не бил 

блестящ пианист, но държанието му на сцената 

заразявало всички. 

               Един от най-пълноценните в музикално 

отношение периоди от живота на Фреди е 

музикалната му афера с дивата на испанската 

опера Монсерат Кабайе. От този необичаен, но 

магичен съюз се раждат Barcelona, която Фреди 

написва за родния град на Монсерат и която става 

тема на Олимпийските игри през 1992. 

 

          Фреди Мъркюри умира от СПИН на 24 

ноември 1991 г. в Лондон. 

 

                  На 20 април 1992 г. на стадион Уембли 

в Лондон се състоя The Freddie Mercury Tribute 

Concert с участие на звезди от световен мащаб за 

поклон пред големия музикант. В негова памет е 

издигната статуя в швейцарския град Монтрьо 

 

    
 
 

 

………………………………………………………………………………… 
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ИСТОРИЯ НА БОРБАТА СРЕЩУ БОЛЕСТТА 

 Началото на борбата с болестта 

започва още през 80-те години и е 

съпроводено с разпространението на 

огромна дискриминация и слухове, между 

които е и този, че вирусът се разпространява 

и при целуване. В 1987 година във 

Великобритания се провежда кампания под 

надслов:» Не губи живота си от 

невежество», която е подкрепена и от 

откритието, че болестта се разпространява и 

от употребата на една спринцовка от 

няколко човека при дрога. В кампанията 

активно се включва и принцеса Даяна и за 

първи път се поставя началото на борбата за 

премахване на предразсъдъците спрямо 

ХИВ/СПИН. 

     През 90-те 

години редица известни личности подкрепят 

борбата срещу СПИН.Смъртта на Фреди 

Меркюри от ужасната болест е трагедия за 

милиони фенове от цял свят. На концертите 

на световния анти-СПИН ден участват групи 

като: Take That, певецът Джордж Майкъл и 

др.Постепенно болестта СПИН се превръща 

от смъртна присъда в трайно медицинско 

състояние. 

      Днес, в световен план 40 милиона 

живеят с ХИВ И само 8 процента се лекуват в 

развитите страни. През 2005 година 3 

милиона са починали от вируса. Стъпка 

напред в борбата е, че днес 1,3 милиона 

хора се лекуват. 

Радослав Личев  

Лора Златкова 

 

БЛИЗО 1000 БОЛНИ от СПИН у нас 

     

Общият брой на официано 

регистрираните болни от вируса СПИН в 

България е 926. Според специалистите обаче 

реалният брой на заразените е около 4000 

души. Само през 2008 година са 

регистрирани 111 нови случая на ХИВ. Това, 

което прави впечатление е, че над 50% на 

новооткритите случаи са млади хора под 30 

години. СПИН се открива в доста късен 

стадии. Освен това много българи, които 

живеят извън 

страната, започват да се връщат с вече 

разгърнат стадии на болестта. Рисковите 

групи са част от ромското население, 

хомосексуалистите и затворниците. СПИН е 

заболяване към което са уязвими много 

групи . 70 процента от носителите на вируса 

са млади хора, между 20 – 29 – годишна 

възраст. От новорегистрираните най-младият 

е на 19-годишна възраст, а най-възрастният 

– на 62 години.Най-младата серопозитивна 

жена е на 17 години, а най-възрастната – на 

54години.

 

Росен Митев 
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          По повод 1 декември, Световния ден за борба с ХИВ/ СПИН, ние, 

учениците от СИП- журналистика, посетихме кабинета на  медицинската 

сестра в ПГЕЕ Иванка Райчева. Предоставяме ви интервюто с нея . 

         -  Г-жо Райчева, какво всъщност 

представлява ХИВ? 

- ХИВ е вирус, който атакува имунната 

система на човека. Когато човек е заразен с ХИВ, 

той няма имунитет срещу болести и инфекции. 

Възможно е да си заразен и години наред да 

живееш пълноценно и да се чувстваш здрав.  

    -  Как можем да се заразим с този 

вирус? 

- Основните пътища за предаване на 

инфекцията са три - сексуален, кръвен и 

вертикален. ХИВ може да се прихване при 

сексуален контакт с инфектиран партньор. За това 

е задължително използването на презерватив. 

Най- голям е рискът от заразяване по кръвен път. 

Това може да стане чрез преливане на кръв в 

болниците, при използване на едни и същи игли и 

спринцовки. Точно по тази причина в студиата за 

татуировки и пиерсинг всичко трябва да е 

стерилизирано. Възможно е ХИВ да бъде предаден 

от бременна жена на детето й, чрез общата 

кръвоносна система или при раждането и 

кърменето. Доказано е, че възможността заразена 

майка да роди здраво бебе е 98%, но само при 

условие, че жената се лекува. Това е така 

нареченият вертикален път за инфекция. 

      -  Как НЕ можем да се заразим с ХИВ?  

- ХИВ не се придава по въздуха, така че 

човек не може да се зарази от целувка, 

прегръдка, ръкостискане, кашлица, използване на 

общи прибори за хранене или дрехи на ХИВ 

позитивни хора.  

      -  Как да се предпазим от инфекция?  

- Единственият начин за предпазване от 

инфекция по полов път е използването на 

презерватив. 

      -   Какво е СПИН?  

- СПИН е синдром на 

придобитата имунна 

недостатъчност. Заболяването има 

четири стадия- остра ХИВ 

инфекция, сероконверсия, 

безсимптомен стадий и СПИН.  

   

   -    Как да разберем дали сме заразени? 

- Има само един начин да разбереш дали си 

инфектиран. Това става като си направиш ХИВ 

тест. В България има общо 19 кабинета, в които 

можеш да се изследваш. Изследването е 

безплатно и анонимно. На телефон 070013040 

можете да получите информация за всички такива 

кабинети в страната.  

         -    Съществува ли лечение срещу 

ХИВ/ СПИН?  

- Има анти - ХИВ терапия, при която 

пациентите приемат комбинация от много 

лекарства. Тя забавя развитието на болестта, но 

въпреки това не премахва инфекцията напълно.  

 

Най- близкият кабинет се намира в Стара Загора. 

Оправдайте съмненията си, не поемате никакъв 

риск чрез теста.  

 

                               Интервюто подготви: 

Виктория Атанасова 

 

 

 

Над вестника работиха : 
Василиса Димитрова, Кристиян Митков, Таня Славчева, Елица Наскова,  
Виктория Димова, Красимир Златков, Росен Митков, Росен Костов, Янислав Иванов, Радослав Здравков, Живомир Генчев, Неделин Кънчев, 
Александър Жеков, Валерия Георгиева, Венцислав Петров, Иван Ивов. 
Дизайн: Билян Жеков, Кристиян Митков, Янислав Иванов 
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