
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН



КАКВО Е СПИН?

СПИН или синдромът на придобитата имунна недостатъчност:

• Синдром - представлява съвкупност от физически признаци и клинични 

симптоми

• Придобита - означава, че това не е вродено или генетично предадено състояние

• Имунна - показва, че имунната система е засегната, която при нормално 

функциониране отблъсква болестотворни вируси, бактерии и организми

• Недостатъчност - състояние, когато имунната система не може да се пребори с 

инфекциите и болестите, които я атакуват



КАК ИЗГЛЕЖДА ВИРУСЪТ ?



СПИН е заболяване на имунната система, причинено от човешкия 

имунодефицитен вирус - ХИВ. Принадлежи към групата на ретровирусите. Той 

се свързва с лимфните клетки, навлиза в тях и ги уврежда. Болестта 

прогресивно намалява ефективността на имунната система, като прави 

болният уязвим към опортюнистични инфекции и злокачествени заболявания. 

ХИВ-вирусът не е високо инфекциозен и не може да живее дълго извън тялото, 

затова, за да се зарази човек, е необходимо телесни течности от заразен 

индивид да попаднат в друг.



СМЪРТНОСТТА 
НА СПИН

Към 2013 г., СПИН убива 

повече от 36 милиона 

души по света (1981-

2012), а около 35,3 

милиона души живеят с 

ХИВ, правейки го един от 

най-важните глобални 

проблеми на 

общественото 

здравеопазване в 

историята. 



СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември и е 

посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от 

разпространяването на вируса ХИВ, а също и оплакването на загиналите от 

болестта. Правителствени и неправителствени организации по света обикновено 

отбелязват този ден с лекции за болестта, както и контрола и превенцията ѝ. 

Световният ден за борба със СПИН е един от осемте глобални здравни кампании, 

отбелязани от Световната здравна организация (СЗО), заедно със Световния ден на 

здравето, Световния ден на кръводаряването, Световната имунизационна седмица, 

Световния ден за борба с туберкулозата, Световния ден без тютюнев дим, 

Световния ден за борба с маларията и Световния ден за борба с хепатита.



СИМВОЛЪТ НА СПИН



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


