
Какво трябва да правиш, за да
НЕ се заразиш ?

Използавй презерватив винаги по време на секс със 
заразен партньор, или ако не си сигурен в партньора 
си. Някои просто не знаят, че са заразени. Затова 
вземи предпазни мерки. Използването на презерватив 
е най-ефикасният начин за предпазване от ХИВ и други 
болести, предавани по полов път, и същевременно 
предпазва от бременност. Ползването му е много 
лесно. Следвай инструкциите на опаковката. 

Не използвай спринцовки или игли, които са били 
употребявани от друг. 

Не използвай режещи инструменти, които са били в 
контакт с кръвта на други хора. 

Защо е полезно да си направиш
изследване за ХИВ?

Макар, че все още СПИН не се лекува окончателно, 
от края на 1996 г. в Испания се прилагат ефикасни 
лекарствени препарати, благодарение на които 
заразените живеят по-дълго и здръвословното им 
състояние е по-добро. В случай на заразяване, 
колкото по-рано узнаеш за това, толкова по-рано 
ще можеш да започнеш лечението, което ще ти 
предпише лекарят. В Испания на всички бременни 
се препоръчва да си направят изследване за ХИВ. 
Ако си бременна и заразена , съществуват методи 
за лечение на СПИН, които намаляват до голяма 
степен риска от заразяване на твоето дете. Имаш 
възможност и да прекъснеш законно бременността 
си. Ако знаеш, че си заразена, не трябва да кърмиш 
детето си. Когато знаеш, че си заразен/а, използвай 
ВИНАГИ презерватив при секс с проникване, за да 
не заразиш други хора. 

Помни, че уважението и солидарността 
помагат за предпазване от ХИВ.
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Когато живееш, работиш или 
излизаш със заразен човек. 

Когато посещаваш едно и също 
училище заедно със заразено дете. 

Когато се ръкуваш, прегръщаш 
или целуваш приятелски. 

Когато спиш в едно легло със 
заразен човек. 

При сексуални контакти без 
проникване. 

При общо ползване на прибори 
за хранене, при ядене от една и 
съща чиния или пиене от една и 
съща чаша. 

При ползване на обществени 
тоалетни, басейни или душове. 

При ужилване от насекомо 
или при ухапване от домашни 
любимци. 

В Испания не съществува риск при 
вливане или даване на кръв. 

При секс с вагинално, анално 
или орално проникване без 
презерватив между мъж и жена 
или между мъже. 

При ползване на спринцовки или игли, 
които са били използвани от заразени 
хора. 

При ползване на режещи инструменти, 
като игли за татуировки или пиърсинг, 
ножчета за бръснене или бръсначи, 
които са били в контакт с кръвта на 
заразен човек.

Бременна жена, заразена с ХИВ, 
може да предаде вируса на детето 
си по време на бременността, при 
раждането и при кърмене. 

СПИН - НЕСПИН - ДАКакво е СПИН? 

СПИН е болест, причинена от вирус, 
наречен ХИВ или вирус на СПИН. Този 
вирус атакува защитните сили на организма, 
в резулта на което срадаме по-често от 
зарази и от някои форми на рак. Човек, в 
чиито организъм е попаднал ХИВ, е заразен. 

Заразеният може да се чувства добре и 
да не подозира, че има ХИВ, но ако не се 
лекува, може да развие СПИН след около 
10 години. Дори да не е болен от СПИН, 
той може да зарази други хора, ако не 
вземе предпазни мерки. 

За да проверим дали сме заразени, 
е необходимо  само да си направим 
изследване на кръвта. То се прави 
във всеки здравен център безплатно 
и анонимно. Потърси информация на 
телефоните, поместени на последната 
страница. 

В света има повече от 33 милиона души, 
заразени с ХИВ. Испания е една от най-
силно засегнатите държави в Европа. 
Вирусът на СПИН не прави разлика между 
хората по произход, пол, раса или възраст: 
всеки може да се зарази и предпазването 
ни зависи от нашето поведение. Най-
важното е да знаеш: 

Как се предава? 
Какво трябва да правиш, за да не

се заразиш?

Как се предава ХИВ? 

Ако си осъществявал/а някое от 
гореизброените действия или си бременна, 
добре е да си направиш изслезване за ХИВ. 

Потърси информация.

Във всекидневния живот няма риск
от заразяване с ХИВ.

Как НЕ се предава ХИВ?


