




1.Какво представлява Хив?

 ХИВ представлява най- често мутиращ ретровирус, който атакува човешката имунната 

система. Показано е, че вирусът причинява синдрома на придобитата имунна 

недостатъчност Спин. Той е с размери 80 – 120 нанометра в диаметър (1 нанометър е една

милионна от милиметъра), около 60 пъти по-малък от и с приблизително сферична 

форма. 





2.Как мога да се заразя с Хив?

 Заболяването се предава от човек на човек. Вирусът на СПИН се съдържа в повечето

телесни течности на инфектирания човек. Основните пътища за предаване на инфекцията

са три: сексуален, кръвен и вертикален. Инфекцията може да се предаде при сексуален 

контакт с инфектиран партньор – мъж или жена.



3.Как не мога да се заразя с 

ХИВ/СПИН

 Не можеш да се заразиш с ХИВ в следните случаи:

 целувка,

 прегръдка,  ръкостискане

 кашлица

 хрема

 слюнка





4.Как можем да се предпазим!!





4.Какво представлява спин?

Някой чувал ли е за него?

 Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) 

е заболяване на човешката имунна система, причинено от вируса на 

човешката имунна недостатъчност (ХИВ).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%98%D0%92


5.Симптоми на спин

 Основните симптоми на СПИН са резултат от заболявания, които

обикновено не се развиват при хора със здрава имунна система. 

Повечето от тях са инфекции, предизвиквани

от бактерии, вируси, гъби и паразити, които при нормални

обстоятелства се предотвратяват от увредените от ХИВ елементи на 

имунната система.



6.Каква е разликата между СПИН И 

ХИВ?



7.Начини на защита

 Презервативите предпазват от ХИВ и намаляват риска от други БППП. 

Използвайте презерватив.

 Повече от 99 % от всички деца на майки с ХИВ се раждат без ХИВ, ако

майката приема лекарства по време на бременността.

https://www.zanzu.be/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%B1%D0%BF%D0%BF%D0%BF
https://www.zanzu.be/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%B1%D0%BF%D0%BF%D0%BF










Благодаря за вниманието !!



СПИН и ХИВ
( Какво е СПИН и какво е ХИВ?)



Какво е СПИН?

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. 
Болестта прогресивно намалява 
ефективносттта на имунната сиситема, 
правейки болния уязвим за 
опортюнистични инфекции и тумори. 
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.



Опортюнистичните инфекции представляват инфекции, които се 
възползват от по- слабата имунна система на човек с ХИВ. Техните 
причинители са микроорганизми, които са често срещани, но при хора 
със запазена имунна защита не причиняват болест. 



Какво е ХИВ?

ХИВ е вирус, който атакува имунната ( защитна) 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”.



В наши дни СПИН има 
пандемичен характер, като 
през 2007 г. броят на 
болните по света се 
оценява на 33, 2 млн. души, 
а на жертвите на болестта –
на 2, 1 млн. души годишно, 
включително 330 хиляди 
деца. Над три четвърти от 
починалите са в 
Субсахарска Африка.



Изготвил: Биляна Бисерова, Хб


