
Фондация П.У.Л.С. – гр. Перник 
Служба за превенция и контрол на ХИВ / СПИН и Туберкулоза 
 
Програма: Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ / СПИН
сред лицата, употребяващи венозно наркотици.

Проект: Ограничаване на разпространението на туберкулоза сред лица, употребяващи 
наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата и бежанци.



Философия на програмата:
Промяната на зависимото поведение е процес, при 
който пълното въздържание е крайната стъпка. Част от 
междинните стъпки са свързани с намаляване на вредите 
от интравенозната употреба на наркотици и, по специално, 
намаляване на здравните щети при хората, употребяващи 
наркотици. Спектърът на дейност на тази стратегия се 
простира от безопасната употреба на наркотици, през 
контролираната употреба, до пълното въздържание. 

Програмата за Поддържане на ниско ниво на 
разпространение на ХИВ сред интравенозни наркомани 
приоритетно е ориентирана към намаляване на здравните 
щети. Въздържанието от употреба на наркотици не е основна 
цел на програмата. 

Основни принципи: 
• Намаляването на щетите от употребата на наркотици 
включва всякакви дейности, като не е задължително те да 
водят до спиране или намаляване на употребата
• Ако даден индивид не желае да спре употребата на дрога, 
то е добре да намали себеувредата, както и увредата на 
околните и обществото.
• Събирането на възможно повече замърсени спринцовки от 
улицата и раздаването на стерилни на инжектиращите се е 
част от ефективността.
• Обменът на игли и спинцовки се извършва анонимно и 
желанието на употребяващия да съобщи името си и друга 
информация за себе си е личен избор.
• Извършващият обмен не изисква от употребяващия 
никаква лична информация, освен необходимата за 
изготвянето на неговия идентификационен код за целите на 
статистиката. 
•   В случай че извършващия обмен получи лична 
информация от употребяващия за самия него или за друго 
зависимо лице, той не разпространява тази информация 
пред никого и под никаква форма. 
• Изборът за приемане на наркотици е личен и не подлежи 
на упреци и коментиране от страна на  работещия на терен.
• Личното достойнство на употребяващия се зачита така, 
както достойнството на всеки друг член на обществото. 
•   Участието в програмата е въпрос на личен избор и не 
може да бъде изисквано. 
• Отговорността за намаляване на щетите, както и 
провеждането на изследвания и лечение е на самия 
употребяващ. 
• Работата на терен (англ. outreach) трябва да бъде колкото се 
може по –безопасна за хората, които я извършват.



Цели на програмата: 
• Да се намали риска от заразяване с ХИВ и други 
заболявания преносими по кръвен път, чрез обмен на игли 
и спринцовки.
• Да се ограничи рисковото инжекционно поведение сред 
интравенозни наркомани (ИН).
• Да се ограничи рисковото сексуално поведение сред тях.
• Да се намали разпространението на полово и кръвно 
предавани заболявания сред ИН .
• Да се намали разпространението на Хепатит В и С сред ИУН.
• Да се увеличи броя на ранно откриване и насочване за 
лечение на случаите с ХИВ сред ИН.
• Да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ 
сред ИН. 
• Да се повиши здравната култура на злоупотребяващите.
• Да се популяризират съвременните стандартни практики 
и да се осигури достъп до качествени и етично съобразени 
услуги, грижи и терапии за ИН и за хората, живеещи с ХИВ 
/ СПИН. 
• Да се популяризира философията на програмата сред 
широката общественост.
• Да се развие сътрудничество с държавни, общински и 
неправителствени организации. 

Дейности: 
1. Работа на терен  (outreach work)
• обмен на използваните игли и спинцовки със стерилни;
• раздаване на принадлежности за инжектиране /игли, 
спринцовки, капачки, филтри, лимонена киселина, белина 
и т.н./; 
• раздаване на презервативи и лубриканти;
• разпространение на брошури за здравно обучение;
• провеждане на дискусии относно намаляването на 
сексуалните и инжекционни рискове от ХИВ инфекция 
и други кръвно и полово преносими заболявания и 
туберкулоза;
• предоставяне на информация за безопасен секс и 
безопасно инжектиране; 
• предлагане на информация за начините за намаляване на 
щетите от инжектиране;
• насочване към съществуващите служби за лечение, 
консултации и изследване.
2. Идентифициране на нуждаещите се от услугата. 
3. Мотивиране за изследване на съмнителните за 
туберкулоза.
4. Работа в общността за повишаване на 
информираността.
5. Организиране и участие в работни срещи и семинари.
6. Провеждане на кампании за сензитивиране на 
обществеността към проблема ХИВ / СПИН, Туберкулоза  
и към рисковете от употреба на наркотици. 
7. Периодична и целенасовена работа е местните и 
регионални медии.
8. Разработване и разпространение на информационни 
материали.
9. Kонтакти с институции, работещи с интравенозни 
наркомани.





СПИН
СПИН се причинява от вирус наречен ХИВ (Човешки Имунодефицитен Вирус).
Нa латиница - HIV (Human Immunodeficiency Virus). 

   Вирусът атакува част от белите кръвни телца и може да остане скрит дълго време без да проявява симптомите си. 
Тялото създава свои антитела срещу вируса, които може да бъдат проследени в кръвта. Вирусът на СПИН е необикновен 
с това, че не може да бъде победен от защитите на тялото и постепенно разрушава имунната система.

Начин на разпространение в тялото:
• ХИВ като други вируси се нуждае от клетките, които заразява, за да може да се копира. Тези нови копия на ХИВ 
клетките продължават да заразяват други клетки. По този начин ХИВ се разпространява до милиардите клетки, които 
съставляват човешкото тяло.

Начини на заразяване:
• по време на полов акт; 
• чрез смесване на кръв, т.е. чрез замърсени игли и спринцовки или допир на заразена кръв с отворени рани; 
• от майка на дете.

СИМПТОМИ:
   Повечето заразени нямат симптоми в началото. Понякога се появяват внезапни и краткотрайни симптоми, като 
подути лимфни възли, зачервено гърло, грип или дори менингит. В по-късните етапи на болестта, която обикновено 
се открива години след инфекцията, се проявяват различни симптоми, някои от които са постоянно увеличени жлези, 
зачервено гърло, потене нощем, дълга треска, тревога и депресия. Така нареченият финален етап на болестта се нарича 
СПИН. Пациенти със СПИН могат да се разболеят и от редки видове рак, най-често това е вид рак на кожата - Kaposis 
sarkmein, който се проявява като лилави петна по кожата.





МАЛАРИЯ
        
        Маларията е една от най-разпространените заразни болести, причиняващa висока смъртност. През 1965 година 
България е призната от СЗО за страна с ликвидирана малария, но поради широките връзки със страните от тропическите и 
субтропически региони, ежегодно в нашата страна се регистрират такива случаи. Великотърновски регион е един от седемте 
рискови региона в страната, в който има условия за предаване на инфекцията, както и наличието на биотопи на анофелийни 
комари - преносители на заразата. 

Източник на заразата са болните хора и паразитоносителите.

Предаването на инфекцията става по кръвен път при:
• ухапване от заразен комар (род Anopheles);         
• по време на бременност при увредена плацента;         
• по време на раждане при смесване на кръвта на майката и на плода;         
• при преливане на кръв от болен човек или паразитоносител, и чрез замърсени спринцовки и игли.          
Заболяването се проявява с малариен пристъп (температурна треска), повтарящ се през строго определен интервал от 
време. Маларийният пристъп продължава от 6 до 12 часа и протича в следните три фази: I фаза – втрисане; II фаза - 
чувство за горещина, като температурата бързо се покачва и достига до 40 - 41оС; III фаза – обилно изпотяване.          
        
Профилактиката на маларията включва следните мерки:          
• спрямо източника на зараза – ранна диагностика и лечение на болните и заразоносителите и диспансерно наблюдение;          
• спрямо преносителите: борба с ларвите (ларвицидна обработка и заселяване на водоемите с рибката гамбузия), 
хидромелеоративни мероприятия за пресушаване и отводняване на блатата и застойните водоеми, унищожаване на 
комарите и други;         
• индивидуална профилактика - предпазване от ухапвания от комари (използване на репеленти, инсектициден 
спрей, високочестотни вибратори; замрежване на прозорци и врати и други); провеждане на химиопрофилактика с 
лекарствени препарати.       
  
   Ако пътувате в чужбина - посетете личния си лекар или паразитолог, за да получите указания за предпазване от 
малария; набавете и вземете със себе си препоръчаните препарати за химиопрофилактика и за лична доза при 
спешни случаи.         При завръщане от чужбина отново посетете личния си лекар и го уведомете, че сте се завърнали 
от тропическа страна; при всяко температурно състояние в период до три години след завръщането Ви незабавно 
потърсете медицинска помощ. 



ТУБЕРКУЛОЗА
Източници на зараза:
1. болните от туберкулоза (с белодробна и небелодробни форми), които 
отделят туберкулознните бактерии с храчките, урината и изпражненията; 
2. болни от туберкулоза животни (главно едър рогат добитък, по-рядко 
свине, птици и други) и техните продукти.

Начини на заразяване:
   Най-често през дихателните пътища - при кашлица, кихане, 
разговор, болният отделя туберкулозните бактерии във въздуха. 
От пръските при кашляне и храчене, хората които се намират 
в близост могат да се заразят непосредствено по въздушно-
капков път. Заразяване е възможно и по хранителен път 
през устата - най-често чрез непреварено мляко от болни 
крави или продуктите, приготвени от него. Съвсем рядко 
заразяване може да стане и през увредена кожа и лигавици 
по контактен път.

Симптоми:
   Кашлица – тя може да продължи седмици, като в началото 
се наблюдава леко покашляне, а при напредване на болестния 
процес кашлицата се засилва и става влажна; Храчене – болните 
отделят храчки главно сутрин, понякога примесени с кръв;  
Температура – болните имат слабо повишена температура за 
продължителен период от време (дори с месеци), като е възможно 
заболяването да протече и без температура;  Изпотяване – то е 
обилно, особено нощно време;  Болки в гръдния кош – те се срещат 
при повечето болни между плешките, в раменните и страничните области 
на гръдния кош, като се засилват при дишане и кашлица;  Безапетитие – то 
води до намаляване на телесното тегло;  Задух – този признак е характерен 
за напредналите стадии на болестта;  Отпадналост и безсилие – тези 
симптоми продължават дълго време. Туберкулозата може да протече и 
напълно безсимптомно – в около 15% от случаите. При възрастни хора тя 
често наподобява пневмония или друго инфекциозно заболяване.



Рискови фактори, които благоприятстват заразяването:
    • Непосредствен контакт с болен от туберкулоза  • Пушене и злоупотреба 
с алкохол  • Съпътстващи заболявания като: хронични неспецифични 
заболявания на белите дробове (хроничен бронхит, силикоза, бронхоектазии 
и др.), диабет, язвена болест на стомаха, психични заболявания, алергични 
състояния и други  • Липса на ваксинация срещу туберкулоза или некачествено 

провеждане на същата  • Намалени съпротивителни възможности на 
организма като: прекарани инфекции (морбили, коклюш, грип и 

грипоподобни състояния и др.)  • Непълноценно хранене и особено 
дефицит на белтъчини в храната; хиповитаминози; нехигиенични 

условия на труд и бит • Някои физиологични състояния, при които 
са намалени защитните сили на организма (пубертет, кърмене, 

бременност и други)  • Носителство на вируса на СПИН.

Профилактика:
• Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои 
от по-горе изброените симптоми на болестта, а също така и при 
съпътстващи заболявания или прекарани наскоро инфекции.  
• Отказване от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.                  
• Поддържане на естествените съпротивителни възможности 
на организма чрез: пълноценно хранене, богато на белтъчини 
и витамини (месо, мляко и млечни продукти, риба, пресни 
плодове и зеленчуци); добра лична и обществена хигиена.                 
• Водене на здравословен начин на живот, избягване на стреса.  

• Консумация само на хранителни продукти (месо, мляко и 
яйца), преминали ветеринарно-санитарен контрол. • Редовно 

практикуване на физически упражнения и туризъм. • Приемане 
на лекарственото средство римицид. • БЦЖ ваксинация - след 48-

ия час от раждането на бебето и реимунизации на 6–7, 10–11 и 16–
17 годишна възраст.  • Редовна имунопрофилактика на подлежащите 

лица до 18 годишна възраст. • Своевременна диагностика и изолация 
на заболелите лица. Лечебно-профилактичните заведения съдействат 

активно на туберкулозните диспансери провеждащи цялостната дейност 
по ранното откриване на болните, болничното и санаториалното лечение, 
изследванията, наблюдението и лечението на контактните лица.

• При постоянна употреба на наркотици рискът от заразяване с туберколоза 
се увеличава поради спад на защитните функции на организма.





ХЕПАТИТ
 Хепатитът е възпаление на черния дроб. Диагностицира се чрез кръвна проба, която показва покачване на 
чернодробните ензими. Причинителите на хепатит могат да бъдат различни, например вирусен, паразитен, наркотичен, 
алкохолен или неспецифичен. Инкубационният период за хепатит B, C и D е 6 месеца. 

Симптоми на хепатита са: силна умора, пожълтяване на кожата и/или очите, гадене, повръщане, виене на свят или 
диария. Най-разпространените форми на хепатит са A, B и С.

Хепатит A 
   Хепатит А се предава по въздушно-капков и чревен път. Острата фаза обикновено продължава от 4 до 6 седмици със 
или без жълтеница, умора и увеличен черен дроб. Обикновено са необходими месеци за възстановяване от остър 
хепатит. Лечението обикновено съчетава грижа с почивка, като прекратяването на лекарствата може да стане само 
след като острата фаза е приключила. Пиенето на големи количества вода, почивка на легло и здравословно хранене 
са абсолютно необходими за пълното възстановяване.

Хепатит В 
   Нарича се още “тихият убиец” (англ. silent killer). Протича остро и хронично. За хроничен хепатит В се говори, когато 
вирусът остане в кръвта след шестия месец от заразяването, а при острото протичане периодът е до 6 месеца. Веднъж 
станал хроничен, хепатит В е нелечим до края на живота. При около 10% от инфектираните възрастни болестта 
преминава в хронична. При новородените този процент е 90. При малки деца заболяването хронифицира в 30-59% 
от случаите. Разпространява се предимно по кръвен път - кръвни манипулации, споделени игли при наркозависими, 
кръвопреливане; по полов път; при раждане от заразена майка на новородено. Болестта убива над 1 милион 
човека годишно. Голяма част от болните не знаят, че са болни поради безсимптомното протичане и разбират съвсем 
случайно. Съществува ваксина против хепатит В.

Хепатит C 
   Причинява се от вируса на хепатит С(HCV). Приблизително 85% от инфектираните възрастни развиват хроничен 
хепатит C. Разпространява се чрез инфектирана кръв, чрез кръвни манипулации, кръвопреливане, споделяне на игли 
при наркозависими, стоматологични интервенции, татуиране, акупунктура, хемодиализа, в редки случаи и при полов 
контакт (около 1%). Няма ваксина срещу хепатит С.





Свръх доза – рискови фактори:
• Периоди на въздържане 
• Малък опит с употребата на дрога и погрешни техники 
• Неизвестни вещества 
• Микс различни видове дрога/алкохол 
• Здравословно състояние 

Начини за предпазване от свръх доза:
1. Инжектирайте бавно / Дайте си време 
2. Разделете дозата на два приема 
3. Не смесвайте с други наркотици / алкохол /бензодиазепини 
4. Не инжектирайте сам и говорете с ваши “колеги” преди употребата 
5. Научете безопасни техники на инжектиране

Симптоми на свръх доза:
• Проблеми с дишането (няма или е много слабо)
• Цвят на кожата и ноктите- променен;  смалени зеници 
• Няма усещане за болка 
• Отпусната мускулатура 
• Няма сърцебиене или е много слабо (под 50 удара в минута) 





БЕЗОПАСНО ИНЖЕКТИРАНЕ
Как да намериш вена:
• Трябва да се отпуснеш
• Да се затоплиш
• Да свиваш мускулите си
• Ако си избрал вена на ръката, трябва да стегнеш горната й част.
• Използвай турникет, но не го стягай много, защото спира кръвотока

Инжектирането в артериите е много опасно:
• Може да доведе до разцепване стената на артерията
• Кърпа или марля, не могат да спрат кървенето, което води до кръвозагуба
• Инжектираният наркотик преминава първо през капилярите което може да доведе до блокираненето им.

Ако уцелиш артерия тя ще:
• Прокърви силно, когато изкараш иглата или ще причини оток под кожата
• Ще те заболи силно когато вкарваш иглата

Ако уцелиш артерия трябва да:
• Притискаш леко мястото поне половин час
• Вдигни високо засегнатото място (ръка или крак)
• Легни
• Обади се  на бърза помощ  на тел. 150 или 112
ВАЖНО! ДОРИ И САМ ДА СПРЕШ КЪРВЕНЕТО Е ВАЖНО ДА СЕ КОНСУЛТИРАШ С ЛЕКАР.

Честото инжектирането във феморалната вена (базаликата) може да доведе до:
• Кръвосъсиране
• Нелечима инфекция надолу по краката
• Свързване на артерията и вената в едно
• Загуба на крайник

Използвай стерилни инструменти, за да намалиш риска от инфекция!
• Навсякъде има бактери, по кожата, наркотика, лъжицата/ капачката, филтъра, водата
• Единствените стерилни неща при инжектиране са иглата и спринцовката, 
които са току- що извадени от опаковките им. 



ПОЛЕЗНИ ТЕЛЕФОНИ:
Фондация „П.У.Л.С.” – 076 / 60 33 60
КАБКИС – 076 / 60 41 11
РИОКОЗ – 076 / 60 18 81
Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести- Перник - 076/ 3 32 22
Инициатива за здраве - 02 / 955 04 72
Национален Център по  Наркомании -  02 / 831 30 79

Брошурата се издава с финансовата подкрепа на  Matra KAP     

Художник: Николай Димитров


