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История
➔ След регистриране на първите 
случаи на синдрома на 
придобитата имунна 
недостатъчност (СПИН) в света 
през 1981 г., инфекцията с вируса 
на човешката имунна 
недостатъчност (ХИВ) се разрасна 
до пандемични размери. 

➔ В Западна и Централна 
Европа има около 1 милион 
случая на хора, живеещи с ХИВ, 
в края на 2015 г.

35%

10%
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България
➕България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. 
През периода 1986-2019 г. в България са регистрирани общо 3 244 случая на 
инфектиране с ХИВ.

➕Годишният брой регистрираните случаи у нас се увеличи от 49 през 2000 г. до 224 
през 2015 г.

България



Какво е СПИН?02
● СПИН или синдром на придобитата имунна 
недостатъчност се развива при инфектиране с 
човешки имунодефицитен вирус или ХИВ.
● Инфектираните с ХИВ се наричат серопозитивни или 

вирусоносители.
● След инфектирането с ХИВ човек може 

да живее с вируса в кръвта си в 
продължение на години и да се чувства 
здрав дълго след като този вирус е 
попаднал в организма.



Какво е ХИВ?
➔ХИВ е вирус, който атакува имунната система на човека, така че тя не може да осигури защита на организма срещу 

болести и инфекции. 
➔В превод от английски (HIV) ХИВ означава „вирус на човешката имунна недостатъчност”:
✓Human/Човешки – този вирус може да 
инфектира само човешки същества. 
Растения, животни и насекоми не могат да 
се заразяват с ХИВ 
✓Immunodeficiency/Имунен дефицит
– вирусът намалява ефективността и 
способността на имунната система да 
функционира правилно.
✓Virus/Вирус – изключително 
малък по размери инфекциозен 
агент, който не може да се 
самовъзпроизвежда. Той се 
възпроизвежда само, когато 

превзема човешките клетки.

ХИВ поразява 
органите и 

клетките, които 
осигуряват 

способността на 
организма да 

противодейства и 
да се защитава 

срещу външни 
болестотворни 

бактерии, вируси, 
гъби, както и да 

контролира 
процесите, които 

водят до 
злокачествени 

заболявания.
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ХИВ-ИНФЕКЦИЯ

1.Остра ХИВ-
инфекция

2.Сероконверсия
,,Прозоречен 

период”

3.Безсимпто
мен стадий

4.СПИН

ХИВ-инфекцията е бавно развиващо се и прогресиращо заболяване, което преминава 

през няколко стадия, докато причини СПИН:

От 2 до 4 седмици

От 1 од 3 месеца

От 8 до 10 години
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ХИВ-инфекция

1.Остра ХИВ-инфекция
– се нарича периодът от първите две до 
четири седмици след заразяването с ХИВ, 
когато при около 40-90% от инфектираните 
се появяват неспецифични симптоми. 

-Най-често оплакванията са подобни на 
тези при настинка:висока температура , 
болки в гърлото, увеличени лимфни възли, 
обриви по кожата, мускулни болки, 
отпадналост, главоболие, неврологична 
симптоматика. 



ХИВ-инфекция
2.Сероконверсия (”прозоречен 
период”):средно от 1 до 3 месеца след 

заразяването, организмът започва да 

образува ХИВ-антитела в кръвта. 

❓Какво са антителата?

-Антителата са: специализирани 

клетки и разтворими протеини, които 

отбраняват организма срещу вируса и 

целят да намалят неговото количество. 

➕Ако в този стадий бъде направен тест за 

ХИВ, той ще се позитивира. ХИВ-

позитивният резултат все още не 

означава че човекът е болен от СПИН!



ХИВ-инфекция
3.Безсимптомен стадий
👉В следващите години (средно от 8 до 10) 

инфекцията с ХИВ е налице, но заразените 

нямат оплаквания и се чувстват здрави. 

Някои могат да имат увеличени лимфни 

възли в две или повече несъседни области. 



4.СПИН

➔В тази фаза организмът е податлив на всякакви

видове инфекции, паразити, вируси или бактерии, 

които обикновено не могат да предизвикат болест у 

хора с нормална имунна система, но се „възползват” 

от отслабената имунна система на хората с ХИВ –

ракови болести, тежка загуба на тегло и снижаване 

на интелекта. 

➔Времето, необходимо, за да се развие ХИВ 

инфекцията в СПИН, обикновено е между 8 и 10 

години, въпреки че този период може да варира във 

всеки индивидуален случай. През този период човек 

носи вируса и може да инфектира партньорите си.

⇛Това е последният стадий на заболяването, в който имунната система е тежко 
увредена.



Инфекцията може да се предаде при сексуален контакт с 
инфектиран партньор.

Сексуален път

Как може да се заразите с ХИВ?

При съприкосновение на половите течности с лигавицата 
на партньора съществува риск от предаване на вируса.

Вагинален

Най-висок риск от заразяване, поради лесната ранимост на 
лигавицата в областта на ануса и честото разраняване

Анален

.
● Заболяването се предава от човек на човек

● Вирусът, причиняващ СПИН, се съдържа в повечето телесни течности на инфектирания 
човек, но единствено в кръвта, спермата, вагиналния секрет и кърмата има достатъчно 

количество вируси, за да се осъществи заразяването. 
Основните пътища за предаване на инфекцията са три: сексуален, кръвен и вертикален.

Орален

Кръвен път

Вертикален път (от майка на дете)

Риска от заразяване съществува при попадане на семенна 
течност в устата или ако има наранявания или кървящи венци.

Риск от заразяване има при кръвта и кръвните продукти, общи игли и 
спринцовки,инструменти за маникюр, татуировки и пиърсинг.
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Инфектирането с ХИВ е възможно само по 
гореизброените начини. Не можете да се заразите с 
ХИВ в следните случаи:

Целувка, прегръдка, галене, ръкостискане;
Кашлица, хрема;
Използване на общи прибори за хранене, 
общи дрехи;
Използване на общи бани, тоалетни и 
басейни;
Сълзи, слюнка, пот, урина и фекалии;
Ухапване от насекомо;
Лекар, зъболекар;
Работа, контакт или съжителство с ХИВ-
позитивни лица;

ХИВ не може да се пренася по въздуха или чрез храна, 
защото е неустойчив вирус, който не живее дълго време 
извън тялото.

Как НЕ може да се предаде ХИВ?06



Да видим какво сте научили!!



Вярно ли е, че ХИВ e по-малък от порите
на презерватива. Така, при полов контакт
вирусът може да премине през порите му

и да зарази партньора.
Истината е, че презервативите са 

изработени от съвсем тънка гума, която е 

устойчива на разкъсване и непропускваема за 

течности. Порите на презерватива са твърде 

малки, за да премине вирусът през тях. 

Презервативите са средство за ефективно 

предпазване от заразяване с ХИВ. Когато се 

използват правилно и редовно (при всеки полов 

контакт), те са високонадеждни. Латексовите 

презервативи никога не трябва да се използват 

с овлажнители на мастна основа (вазелин, 

мазнина, лосиони, др.), защото това може да 

наруши цялостта им.



Вярно ли е , че човек не
може да се зарази с ХИВ

при орален секс?

Всъщност, въпреки, че рискът за
предаване на ХИВ чрез орален секс се счита за
много по-нисък от този при вагиналния и

аналния секс без презерватив, има случаи на
инфектиране с ХИВ и при този вид сексуален
контакт. Устата също е покрита с лигавица, 
която може да се превърне във входна врата
за навлизане на вируса в организма при
попадане на заразени телесни течност в

устата.



Вярно ли е, че
човек може да се
зарази с ХИВ при

“дълбока, 
мокра” целувка?

Истината е, че концентрацията на ХИВ
в слюнката е толкова ниска, че не е

възможно да се осъществи

инфектиране. Теоретично, ако е на лице
кървене в устната кухина или има

ранички по устната лигавица или езика, 
и то при двамата партньори

едновременно, би могло да се осъществи
инфектиране, но и тогава рискът се
счита за твърде незначителен.



Истината е, че когато
комарът ухапе човек, той
не вкарва в организма му

кръв от ухапания преди

него, а вкарва слюнка, 
която улеснява процеса на

хранене на насекомото. 
ХИВ оцелява за кратко в

организма на комара.

Вярно ли е, че
човек може да
се зарази с ХИВ
при ухапване
от комар?



Опасно ли е да се докосва човек, който е
носител на ХИВ; Човек може да се зарази с
ХИВ при ръкостискане и прегръдка; Човек
може да се зарази с ХИВ от тоалетна чиния; 
Човек може да се зарази с ХИВ от неизмити

прибори в кафене или ресторант; Човек може
да се зарази с ХИВ при разговор с ХИВ-
позитивен, при кихане и кашляне?

Истината е, че не е възможно да се
осъществи инфектиране с ХИВ по нито един

от посочените начини. Социалните контакти
с хора, живеещи с ХИВ, не носят никакъв риск
от заразяване. Единствено в кръвта, 
семенната течност и вагиналните секрети

ХИВ се съдържа в концентрация, която може
да доведе до инфектиране. Освен това, за да
се осъществи инфектиране, тези телесни
течности трябва да попаднат върху

податлива към инфектиране повърхност

(лигавица, наранена кожа) или заразената
кръв да навлезе директно в

кръвообръщението на друг човек. В нито
един от посочените случаи не е възможно

това да се случи. Още повече ХИВ не се
предава по въздушно-капков път, както
грипът например.



На мен не
може да
се случи.

Всъщност, с  ХИВ може 

да се зарази всеки и това 

зависи от поведението на 

отделния човек. Например 

ако човек практикува 

незащитен секс (без 

презерватив) с различни 

партньори или си 

инжектира наркотици, като 

използва общи игли и 

спринцовки с други хора.

Може ли?



Вярно ли е, че
хората, 

инфектирани с
ХИВ, умират
веднага?

ИСТИНАТА Е, ЧЕ

Човек може да бъде носител на ХИВ в продължение 

на много години преди да се разболее от СПИН. 

Днес лечението дава добри перспективи за живот. 

Очакваната продължителност на живот на 

инфектираните се доближава до нормалната. На 

практика лечението забави развиването на СПИН с 

години и позволи на ХИВ-серопозитивните да водят 

нормален и пълноценен живот. От смятани за 

“обречени” някога, днес хората, живеещи с ХИВ, са 

“хронично болни”.
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