
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ 

ХИВ/СПИН 

 

 

Столична РЗИ организира дейности по повод Националната АНТИСПИН 

кампания - Международният ден за съпричастност със засегнатите от 

ХИВ/СПИН, 15 май 2022 г. Този ден се отбелязва всяка година в третата неделя 

от месец май.  

Тази година Деня за съпричастност ще премине под мотото „ХИВ –

помним, действаме, продължаваме.”. 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.  

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН е 

повод хората от различни страни по света да заговорят за СПИН. За първи път 

той се отбелязва през 1983 година в Сан Франциско и Ню Йорк с възпоменание 

за починалите, в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН, за повишаване на 

информираността и чувствителността към този проблем, за намаляване на 

свързаната с ХИВ/СПИН стигма и ангажиране на обществото в борбата срещу 

СПИН. В България денят се отбелязва от 1992 година. 

Глобалната програма на ООН за ХИВ/СПИН отчита, че около 38 милиона 

души живеят с ХИВ/СПИН, като от началото на пандемията 39 милиона са 

починали от заболявания свързани със синдрома на придобита имунна 

недостатъчност. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, 

ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на 

човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна 

криза. Пандемията от COVID-19 изостря неравенствата и трудностите при 

предоставянето на здравни услуги, което е предизвикателство за много хора, 

живеещи с ХИВ. 

СПИН продължава да опустошава човешките общности навсякъде по 

света, и 15 май – денят за съпричастност е начин хората да предприемат 

публично действие като покажат скръбта за своите близки, починали от СПИН и 

поискат да бъдат потвърдени ангажиментите на местно и национално ниво в 

борбата срещу пандемията. Благодарение на усилията на правителствата и 

неправителствени организации днес много хора живеещи с ХИВ, имат достъп до 

животоспасяващата антиретровирусна терапия.  

През 2021 г. Министерски съвет прие Национална програма за превенция 

и контрол на ХИВ и СПИ за периода 2021-2025 г., която продължава дейностите 

по превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално предавани инфекции, 

чрез които ще се осигури устойчивост в борбата с ХИВ и сексуално предавани 

инфекции в страната. 



Столична РЗИ организира в църквата „Св.Седмочисленици”   „Водосвет 

за здраве”. Поканени са партньори, колеги и всички съпричастни към проблема 

ХИВ/СПИН.  

Всеки, който иска да се включи в отбелязването на деня за 

съпричастност, може да се присъедини към вечерното бдение от дома си, 

като на 15 май в 21.00 часа запали на прозореца свещичка в знак на 

съпричастност към този световен проблем.  
 

 

 


