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ЗА КОГО Е ТАЗИ КНИГА

Тази книга е създадена по Проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и
туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и
Централна Азия“.
Основната ѝ цел е да събере на едно място всичката налична информация по
отношение на превенцията на ХИВ и ТБ в София и България и да я предостави на
вземащите решения. Столицата и страната имат крещяща нужда от ре-стартиране
на финансирането на услугите по превенция, но това е добре известно само на
професионалистите, ръководещи и осъществяващи именно тази превенция.
Написаното в книгата е авторска интерпретация на събраните по методологията на
Проекта данни. Тук са включени само четири части от предоставената стандартизирана
методология: Основна информация (част А), Управление, политика и инвестиции
(Част В), Данни за ХИВ и ТБ (Част С), Качествено проучване по оценка на нуждите на
ключови общности и доставчици на услуги за ХИВ и ТВ (част Е). Останалите две части:
Проучване на съществуващата среда за застъпничество (част D) и Картографиране на
услугите (част F), са представени другаде.
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ВЪВЕДЕНИЕ
ХИВ е вирус на човешкия имунодефицит, който причинява СПИН (синдром на
придобита имунна недостатъчност). Механизмите за предаване на инфекцията са
няколко:
–– Необезопасен сексуален контакт;
–– Кръвен път (инжекционна употреба на наркотици; случайно убождане със
заразен инструмент);
–– „Вертикален” път (от майка на дете по време на бременността или при кърмене).
Вероятността от заразяване при всеки един от тях е различна и зависи и от
допълнителни фактори.
Висок риск
Вероятност от предаване на 10 000 контакта
Кръвопреливане							
Приемащ анален контакт (необезопасен)				
Общи игли (ИУН поведение)						
Случайно убождане							
Проникващ анален контакт (необезопасен)			
Приемащ вагинален контакт (необезопасен)			
Проникващ вагинален контакт (необезопасен)			
Орален секс								

9250
138
63
23
11
8
4
недоказано

Нисък риск
Фигура 1. Вероятност от заразяване с ХИВ на 10 000 контакта (адаптирано по CDC) [13]
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Факторите, увеличаващи риска от заразяване с ХИВ, са свързани с наличието на:
• Висок вирусен товар
• Сексуално предавана инфекция (СПИ)
• Протриване, ранички
• Менструация или друго кървене
Фактори, намаляващи риска от заразяване с ХИВ:
• Нисък вирусен товар
• Пре-експозиционна профилактика (ПрЕП),
		 пост-експозиционна профилактика (ПЕП)
• Обрязване
• Използване на лубриканти
• Антиретровирусна терапия
Заразяването с ХИВ от майка на дете по време на бременността или кърменето
зависи от продължителността на бременността, типа на раждане, продължителността
на кърменето и варира от 500 до 4500 на всеки 10 000 бременности. [18] То е
предотвратимо при прилагане на антиретровирусна терапия (АРТ) на ХИВ-позитивните
майки по време на бременността, оперативно раждане за предотвратяване
инфектирането на бебето, профилактика с АРТ на родените деца и хранене с
адаптирано мляко вместо кърмене. Така рискът от предаване на инфекцията от майка
на нейното бебе е снижен до под 1%. [17]
Таргетните за превенция групи (наричани още ключови, както и уязвими на ХИВ
групи) са тези, за които вероятността от заразяване е най-голяма поради специфики
в тяхното поведение. Именно тяхното поведение, а не други характеристики, е това,
което ги поставя в по-неблагоприятно положение спрямо останалите, по отношение
на заразяването с ХИВ. Те са най-уязвими към инфектиране с ХИВ. Обикновено
за ключови се приемат групите на инжекционно употребяващите наркотици
(ИУН), мъжете, които правят секс с мъже (МСМ), проституиращите, клиентите на
проституиращите, мобилното население и др.
Таргетните групи са в тесни и интензивни контакти с общата популация (т.нар.
нискорискови мъже и жени) чрез т.нар. мостови групи, които осигуряват „мост”
за пренасяне на ХИВ към общата популация, а наличието на СПИ подпомага
навлизането на инфекцията (Фиг. 2). Към мостовите групи се причисляват клиентите
на проституиращите, но и част от самите уязвими групи. Именно поради малкия
обем на групите, в които е концентрирана ХИВ инфекцията и лесното й пренасяне
към общата популация, е смислено и целесъобразно да се провежда целенасочена
превенция именно сред таргетните групи. Това е единственият научно обоснован
метод за намаляване разпространението на ХИВ. [9]
Фактът, че инфекциозните заболявания лесно преминават от най-засегнатите
групи към общата популация, ги прави проблем на цялото общество. Всеки може да
бъде заразен и на всеки може да се случи, а страда цялото общество.
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Фигура 2. Взаимодействие на уязвимите на ХИВ групи с общата популация

България е разположена на границата на две ХИВ епидемии – тази сред МСМ в
Централна и Западна Европа, както и тази сред ИУН в Източна Европа и Централна
Азия. От друга страна държавата заема стратегическо местоположение на
Балканския полуостров и през нея минават големи международни коридори, удобни
за предлагане на сексуални услуги. Стратегическото местоположение на България
предполага преминаване през нея на потоци с наркотични вещества, част от които
остават за предлагане на територията й. Не на последно място, курортите в страната
ни са утвърдени като евтина туристическа дестинация за алкохолен и сексуален
туризъм, а с навлизането на нискотарифните авиационни услуги потокът от туристи
се засилва.
Тези факти предопределят едни от най-важните таргетни за превенция на ХИВ
групи у нас да бъдат ИУН, МСМ и предлагащите сексуални услуги (ПСУ). Ромите, в
частност младите ромски мъже, са специфична група за превенция, която е приета за
такава не поради етнически, а поради поведенчески характеристики. Сред нейните
представители се наблюдават множество рискови поведения при едни и същи
индивиди, т.е. те принадлежат към някоя от другите ключови групи.
Според определените от Световната здравна организация (СЗО) критерии, нивото
на разпространение на ХИВ в дадена страна може да се определи като:
• Ниско ниво на разпространение – под 1% от лицата в общата популация или
под 5% във всяка от таргетните групи;
• Концентрирана епидемия – над 5% от изследваните в дадена от таргетните
популации имат ХИВ, но инфекцията не е преминала в общата популация;
• Генерализирана епидемия – над 1% от бременните в общата популация имат
ХИВ. [6]
България е страна с ниско ниво на разпространение на ХИВ, с данни за
концентрирана епидемия сред ИУН (от 2007 г.) и МСМ (от 2016 г.). [8]
Дейностите по превенция на ХИВ сред ключовите групи стартират през 2004 г.,
когато започва работа Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (ППКХС) към
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Министерство на здравеопазването, с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (ГФ). С началото на действието й започват
превенционни дейности сред ИУН (Компонент 4) и ПСУ (Компонент 6), наред с тези
сред младите ромски мъже (като група с множество рискове). През 2009 г. като
самостоятелен компонент в Програмата се обособява превенцията на ХИВ сред
МСМ (Компонент 9).
ХИВ и туберкулозата (ТБ) не са изолирани едно от друго заболявания, напротив –
те са тясно свързани.
ТБ е заболяване, познато на човечеството от дълбока древност. Наричана е
„охтика” и „жълта гостенка”, лечението е било трудно, а излекуване се е постигало
сред малка част от пациентите. Днес тя е приета за болест, която може да се излекува
напълно, особено ако се открие навреме и се спазва изцяло предписаната терапия.
Почти всеки съвременен човек се е срещал с туберкулозния бактерий през живота
си, но малка част се разболяват. Това се случва обикновено при нисък имунитет.
Един от фокусите на лечението на пациентите с ТБ е изследването им за ХИВ, така,
както ключово за пациентите с ХИВ е да бъдат изследвани за ТБ. ТБ е една от найсериозните причини за смърт на хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) и поне една трета
от ХЖХИВ е вероятно да са инфектирани с ТБ.
България е една от 18-те страни с висок приоритет по отношение на туберкулозата
в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) и една от шестте
страни в Европейския съюз с докладвани повече от 20 случая на туберкулоза на 100
000 души население. Според класификацията на Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария (ГФ), страната попада в група 4 (висок доход, ниска
заблеваемост) и е необходимо 60% съфинансиране, с фокусиране върху ключови
групи от населението. [31]
Дейностите по превенция на ТБ, финансирани от ГФ, стартират през ноември
2007 г. със създаването на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата
в България” към Министерство на здравеопазването (МЗ). В началото на 2010 г.
Програмата е продължена във Фаза 2, чието изпълнение приключи през 2012 г.
През март 2010 г. стартира втората програма „Укрепване на Националната
програма по туберкулоза“ с период на изпълнение до 28 февруари 2015 г., която бе
удължена със 7 месеца до 30 септември 2015 г. без допълнително финансиране.
Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по
туберкулоза” е с период на изпълнение 01 октомври 2015 г. – 30 септември 2018 г.
[33]
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ЧАСТ І. ХИВ
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ
Превенцията на ХИВ е разписана в новата Национална програма за превенция и
контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (НП 2017-2020), която е наследник
на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани
инфекции в Република България 2008-2015 г. Между приемането на новата НП и
приключването на старата има едногодишен период (2016 г.).
Финансираната от ГФ Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” трябваше
да приключи в края на 2014 г., но получи две удължения (т.нар. no cost extension)
и договорите на работещите по превенцията на ХИВ сред уязвимите групи НПО
изтекоха на 30 септември 2016 г. На практика дейностите по Програмата започнаха
да намаляват още през периода 2013-2014 г. поради затруднения в сключването на
договори за консумативи по обществени поръчки, а отчетеното през 9-те месеца на
работа през 2016 г. е като цяло по-малко със 75% от предходната година. ППКХС
официално приключи на 30 юни 2017 г., като последното удължаване е с цел отчитане
и верифициране.
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ
Бюджетът на дейностите по превенция на ХИВ нараства около 1,5 пъти през
2014 г. спрямо 2007 г. Нарастването се дължи основно на увеличаване собственото
финансиране от държавния бюджет. Единственият външен донор на средства за
превенция на ХИВ е ГФ. През 2014 г. общият бюджет е бил 14,8 млн. щатски долара,
67% от които собствени средства и 33% - от ГФ. Държавният бюджет финансира
почти изцяло антиретровирусната терапия (АРТ) и грижата за хората, живеещи с ХИВ
(ХЖХИВ), както и частично услугите по изследване за ХИВ. Дейности по превенция
сред уязвимите групи, опиоид-субституиращата терапия (ОСТ), обменът на игли
и спринцовки, по-големият дял от изследванията за ХИВ, както и мониторингът и
оценката на дейностите и администрирането на Програмата, са били покрити от
ГФ. [16]
През 2016 г. Столичната община е финансирала дейности по превенция на ХИВ в
размер на 400 лв. за тестове и 8% от работното време на здравните медиатори.
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РАЗМЕР НА ТАРГЕТНИТЕ ПОПУЛАЦИИ
Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 човека, като е
намаляло спрямо края на 2015 г. с 51 925 души (намаление от 0,7%). В област
София-град (столицата) официално живеят 1 323 637 лица или 18,6% от цялото
население. [30]
Броят на ИУН в страната е оценен на около 20 000, от които 2 000 (10%) са в София
(Таблица 1). Броят на хората с опиоидна зависимост е определен от Националния
фокусен център на 26 000, от които 9700 са в София (33%). ПСУ са оценени на средно
13 500 в страната и около 1750 (13%) в София. Броят на МСМ, е определен консенсусно
на 3% от мъжкото население на възраст 16-54 г. и в страната те са около 63 000, а в
София – 11 000 (8,5%). Броят МСМ в столицата, според оценка на сътрудниците на
терен, е наполовина – около 5000.
Таблица 1. Брой на таргетните популации в София и страната

Група
ИУН
Лица от 15 до 64 години
проблемно употребяващи
опиоди
ПСУ
МСМ

В страната

В София

20250

% в София
2000

26058 [27]

9686 [26]

9,9%
32.7%

13500

17501

13,0%

63268 [37]

10993 [37]

17,4%

На фона на урбанизацията и засилената вътрешна миграция у нас, както и
разпространеното сред обществото мнение, че в София живеят около 2 млн. души,
би могло да се твърди, че и броят на хората във всяка от таргетните за ХИВ превенция
групи е по-висок от официално съобщавания. Едновременно с това не би могло
да се смята, че разпространението на рисковото за ХИВ поведение е равномерно
в страната. Напротив, големият град предполага анонимност, т.е. спокойно да се
практикуват стигматизирани дейности, като секс между мъже, секс в замяна на
пари, подаръци или наркотици, употреба на наркотици, както и по-лесен достъп
до различни вещества, включително и за инжектиране. Това означава, че при
официално над 18% от населението на страната, концентрирано в София, делът на
отделните групи в столицата вероятно е по-висок от съобщавания. В това отношение
оценката на Националния фокусен център за броя лица с опиоидна зависимост
звучи най-реалистично. Методологията на определяне на техния брой е по метода
на проследяване на маркираното (capture-recapture), но данните са от 2009 г.

1

Експертна оценка на работещи в превенцията на ХИВ сред ПСУ
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НОВОРЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ С ХИВ
Официално случаите с ХИВ у нас се регистрират в Националната референтна
лаборатория (НРЛ) по ХИВ към Националния център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ), където се извършва потвърдителен тест Western Blot.
За периода 2012-2016 г. са регистрирани 1001 случая с ХИВ, от които 422 (42,2%) в
София. Броят им нараства през годините, с изключение на 2016 г., когато намалява
и спрямо предходната 2015, и спрямо 2014 г. (Фиг. 3) и това е валидно както за
София, така и за страната като цяло. Намалението на откритите нови случаи с ХИВ би
могло да се дължи на приключване работата на неправителствените организации
(НПО) – подполучатели по ППКХС през септември 2016 г., чиято активна работа
допринасяше за откриване и насочване към потвърдителен тест на ХИВ-позитивни
лица от таргетните популации. По данни на ППКХС, половината от новите случаи през
2016 г. са открити в кабинетите за анонимно и безплатно изследване и консултиране
(КАБКИС). [34]

Фигура 3. Новорегистрирани случаи с ХИВ в София (столица) и страната като цяло
(абсолютен брой)

През 2012-2016 г. делът на новооткритите лица с ХИВ в столицата е много висок и
сравнително постоянен през годините, като варира между 40 и 50% от всички случаи
в страната (Фиг. 4). Това се дължи не само на факта, че в София са концентрирани
най-голям дял от рисковите за ХИВ практики, но и поради това, че за хората,
живеещи в по-малките градове в страната, е много по-комфортно от гледна точка на
конфиденциалност, да отидат в столицата, за да се изследват за ХИВ.

15

Фигура 4. Разпределение на новорегистрираните случаи между София (столица) и
останалата част от страната (относителен дял)

Делът на жените сред новорегистрираните с ХИВ и в София, и в страната като цяло,
е нисък и варира от 10 до 25% за периода 2012-2016 г., като показва ясна тенденция
на намаление и стабилизиране (Фиг. 5).

Фигура 5. Разпределение на новорегистрираните случаи в София между двата пола
(относителен дял)
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Според трансмисивната категория (начина на заразяване), се събират данни за
това дали лицето употребява инжекционно наркотици; ако е мъж – дали практикува
секс с други мъже – т.нар. хомо-бисексуална категория; дали попада в категорията
заразени чрез хетеросексуален контакт; дали трансмисията е вертикална – от
майка към дете. Вертикалната трансмисия у нас напоследък е почти нулева поради
започването на антиретровирусна терапия (АРТ) на ХИВ-позитивните бременни
жени. През последните години се откроява трайна тенденция на нарастване дела
на МСМ сред новорегистрираните с ХИВ както в София, така и в страната като цяло.
За сметка на това трайно намалява делът на ИУН сред новооткритите случаи, което
се дължи както на намаленият брой нови лица с ХИВ сред ИУН, така и намаляване
на относителния им дял поради общо нарастване на случаите с ХИВ. Процентът на
лицата, заразени с хетеросексуален контакт, не показва трайна тенденция и варира
както в посока намаление, така и в посока увеличение през изследвания период
(Фиг. 6). За целия период на регистриране на лица с ХИВ инфекция на национално
ниво (от края на 80-те години на ХХ век до края на 2016 г.), делът на лицата, заразени
чрез хетеросексуален контакт, намалява [19].
Делът на жените сред новооткритите с ХИВ лица сред ИУН варира от 7,1% до 36%
в София (Фиг. 7) и от 4,2% до 27,5% в страната, което съответства на наблюденията
на сътрудниците на терен, работещи с тази уязвима група, за разпространението на
жените сред тази таргетна популация. Не би могло да се говори за трайна тенденция
на нарастване дела на положителните проби сред жените-ИУН поради малкия брой
открити лица през последните години. Редно е обаче този факт да се има предвид
при планиране на бъдещи интервенции, поради смесването на рисковете при
жените-ИУН (секс срещу пари или наркотици) и съответно по-голямата уязвимост на
тези лица към ХИВ.

Фигура 6. Разпределение на новорегистрираните случаи в София според трансмисивната
категория (относителен дял)

17

Фигура 7. Разпределение на новорегистрираните случаи сред ИУН в София според пола
(абсолютен брой)

Делът на жените сред заразените с хетеросексуален контакт показва трайна
тенденция на намаление както в София (Фиг. 8), така и в страната. Тези данни са
в явно противоречие с биологичните механизми за предаване на инфекцията.
Известно е, че ХИВ се предава 14 пъти по-лесно чрез приемащ анален сексуален
контакт без предпазни средства, в сравнение с приемащ вагинален контакт [7].
Това обяснява високия и нарастващ относителен дял на МСМ сред новооткритите с
ХИВ лица. Известно е също, че рискът от предаване на ХИВ чрез вагинален контакт
без предпазни средства е до два пъти по-висок за жената (ако е с ХИВ позитивен
партньор), отколкото за мъжа (ако е с ХИВ-позитивна партньорка) [14, 22]. Това
поставя въпроса защо е налице такъв голям брой мъже, съобщили, че са заразени
чрез хетеросексуален контакт, на фона на по-големия риск за жените (изложени и
на приемащ вагинален, и на приемащ анален секс). Най-вероятният отговор е, че
при тези мъже начинът на заразяване е друг (вероятно МСМ-поведение), но той не
е бил съобщен, поради високото ниво на стигма и автостигма у нас. Невероятно е да
се мисли, че някъде съществува митична група жени с много висок вирусен товар,
всяка от които практикува секс с множество партньори с цел да ги зарази, а след
заразяването на мъжете, инфекцията спира и не се разпространява. Следва да се има
предвид и факта, че стандартите за поведение към лица с ХИВ включват задълбочен
разговор с тях с цел откриване на контактите им (сексуални и инжекционни) и тяхното
изследване за инфекцията, т.е. такава група жени, ако съществува, бързо би била
намерена. Не е така при заразяване чрез секс между мъже – стигмата и автостигмата
често пречат да се достигне до техните сексуални партньори. Твърде е възможно
партньорите да бъдат „изпратени” на изследване по заобиколен път – самите ХИВ
позитивни мъже, декларирали, че са заразени чрез хетеросексуален контакт, да ги
посъветват да се изследват за ХИВ.
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Фигура 8. Разпределение на двата пола сред новорегистрираните случаи в София в
трансмисивната категория „хетеросексуален контакт” (относителен дял)

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХИВ СРЕД ТАРГЕТНИТЕ ПОПУЛАЦИИ
Интегрираният биологичен и поведенчески надзор (ИБПН) на ХИВ е проучване,
което набира биологична (изследване за ХИВ, хепатити В и С и сифилис) и
поведенческа информация (сексуално и инжекционно поведение), провеждано
ежегодно от ППКХС.
Резултатите от проведения през 2016 г. ИБПН показват убедителни данни за
концентрирана епидемия в София сред МСМ и ИУН. Делът на ХИВ позитивните
МСМ в София е много висок (12,7%) при сравнително умерен в страната (3,9%).
Сред ИУН в София те са 5,5%, а в страната – 1,7%. При ПСУ разпространението на
ХИВ е традиционно ниско – между 0 и 0,3%. Данните показват рязко покачване на
положителните за инфекцията лица сред МСМ спрямо предходното проучване през
2012 г., в което не е открит нито един положителен резултат [8, 19]. Сред ПСУ ситуацията
през 2012 г. е сходна с 2016, т.е. разпространението на ХИВ е традиционно ниско [8,
19]. За ИУН няма публикувани данни от предходните проучвания на ниво столица,
но за цялата извадка през 2012 г. са открити 10,6% положителни проби, докато през
2016 г. те са едва 1,7% [25]. Много е вероятно високият дял положителни резултати
през 2016 г. да се дължи на твърде малката извадка в София – от заложени 100 лица
са изследвани едва 55. Възможно е и обаче това да е ясен знак за възобновяване на
концентрираната епидемия сред тази група в Столицата.
УМИРАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ХИВ
Умиранията, свързани с ХИВ, са сравнително малък брой случаи за периода
2012-2016 г. В страната те варират от 8 до 11, а в София – от 3 до 6 годишно. Сред
починалите във връзка с инфекцията преобладават мъжете, като това е обяснимо
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предвид по-големия брой мъже, заразени с ХИВ. Броят на умиранията, свързани
с ХИВ, слабо нараства за периода 2012-2016 г., но извод за трайна тенденция не
би могъл да се направи поради краткия времеви интервал и ниските стойности.
След навлизане в методическите указания у нас на принципа 90-90-90 се очаква
намаляване на стойностите на този показател [1].
Възможно е данните в тази статистика да са занижени от пропуски в системата
за съобщаване на умиранията и свързването им с ХИВ, както и от възможното
наличие на умирания сред хора с недиагностициран ХИВ.
ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ
В Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани
инфекции в Република България 2017-2020 г. (НП ХИВ 2017-2020) са разписани
приоритетните области и рамката с индикатори за изпълнение в периода на
действието й [32]. Индикаторите за обхват на целевите групи с интервенции
включват „Брой лица, достигнати с услуги”, „Брой/% лица, изследвани за ХИВ,
които са получили резултата си” и „% лица, обхванати с услугата водене на случай
– от всички установени ХИВ-положителни в съответната група”. Индикаторите са
разписани по отделно за ИУН и сборна таргетна група, която включва МСМ, ПСУ
и техните клиенти, бежанци/мигранти, маргинализирани етнически общности
и млади хора. Заложените в НП ХИВ 2017-2020 индикатори като абсолютни
стойности са с намаляващи нива (поради очакваното намаляване на населението
през годините), докато като относителен дял са с нарастващи нива, до 90%.
В Националната програма не е заложен индикатор за обхват на хората с опиоидна
зависимост с опиоид-субституиращата терапия (ОСТ). Това са данни, събирани от
Националния център по наркомании.
Наред с тези индикатори, ИБПН дава информация за обхват с услуги чрез
универсалния GARPR индикатор „% лица, които едновременно са отговорили
положително на въпросите”. Включените в индикатора въпроси варират в
зависимост от таргетната група, като за МСМ и ПСУ са два: „Възможно ли е човек
от твоята група да се изследва за ХИВ, така че никой друг да не научи резултата” и
„Последните 12 месеца получавал/а ли си безплатни презервативи”. За ИУН към
тези два въпроса е добавен още един „Последните 12 месеца получавал/а ли си
услугата обмен на игли и спринцовки”. [11] През 2016 г. този индикатор е променен,
като периодът е съкратен на 3 месеца, първият въпрос е премахнат, добавени са
няколко други въпроса за обхват с услуги, а стойността на индикатора се изчислява
като положителни отговори на поне два от въпросите. [10] Проведеният у нас
ИПБН през 2016 г. следва насоките на предходната версия на индикатора, съгласно
Националния план за мониторинг и оценка.
ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ СРЕД ИУН
Заложените стойности на индикатора „Брой индивидуални клиенти, обхванати
с услуги” е 7000 на година, при базова стойност за 2015 г. 7145, докато първите 9
месеца на 2016 г. са обхванати 4785 (едва 716 в София). НП 2017—2020 е приета

20

с Решение на Министерския съвет от 23 март 2017 г., но до изготвяне на тази
книга не са стартирани дейности по превенция, осъществявани сред таргетните
популации. В самата НП ХИВ 2017-2020 е отбелязано, че през 2017 г. ще се направи
преоценка и актуализация на бройките, заложени в индикатора, което вероятно
означава тяхното намаляване с цел нивата им да достигнат постижими за годината
стойности. Това намаляване би се отразило изключително силно както върху
разкриваемостта на новите случаи с ХИВ, така и върху намаляване уязвимостта
към ХИВ на таргетните популации след намалената превенционна дейност. За
сравнение, през периода 2010-2014 г. обхванатите с превенция индивидуални
клиенти са намалели от 8000 на малко под 7000, като съществен спад има и сред
новодостигнатите – от близо 2000 до под 1000 [19, 20].
Според данните от ИБПН, обхватът на ИУН с превенционни дейности в София
е 29%, докато за цялата извадка е 44%. За сравнение през 2012 г. той е бил
70% в страната. От началото на ППКХС и провеждането на ИБПН ясно се вижда
нарастването стойността на този индикатор през годините – от 45,7% през 2004
г. до 60 и повече % през периода 2008-2012 г. [19, 20] Намаляването обема на
дейностите по ППКХС поради приключването на Програмата вероятно е основна
причина за намаляване стойностите на този индикатор – както в София, така и
в страната като цяло. Важно е да се уточни, че Програмата не спря изведнъж, а
обемът на дейностите започна да намалява още след 2012 г. НПО-подполучатели,
работещи по превенция на ХИВ сред ИУН се свиха от 10 на 5-6. Беше предвидено
дейностите естествено да се „влеят” в НП 2017-2020, но нейното приемане закъсня
и след септември 2016 г. се получи „вакуум” в предоставянето на този тип услуги.
Лицата на ОСТ към края на 2016 г. в страната са приблизително 13% от всички
с опиоидна зависимост, докато в София с тази услуга са обхванати 19,4%. В тази
оценка се включват както държавните, така и частните метадонови програми.
Въпреки по-добрият обхват с ОСТ в София, в столицата има листа на чакащите,
където средното време на изчакване е 5,5 години. Лицата, останали 12 месеца на
ОСТ, са 84%.
ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ СРЕД ПСУ
Броят индивидуални клиенти, обхванати от превенционни услуги през периода
2010-2013 г. намалява от 7800 на 6600, като броят нови (достигнати за пръв
път) спада почти три пъти – от 3800 на 1300. [19, 20] През 2016 г. достигнатите
индивидуални клиенти са едва 4505, а в София – 673.
Според данните от ИБПН през 2016 г. обхванатите с превенционни услуги са 67%
в София и 74% в цялата извадка, докато за периода 2004-2012 г. на национално
ниво техният дял е нараствал от 35% до 75%. [19, 20] При тази група нивото на
обхванати с услуги се е задържало на това през 2012 г., но е въпрос на време да
бъде отчетен драстичен спад, поради нестартиралите превенционни дейности по
НП ХИВ 2017-2020.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ СРЕД МСМ
Броят индивидуални клиенти, обхванати с превенционни услуги от наймногобройната и най-уязвима на заразяване с ХИВ група – МСМ, също намалява
през годините – от 12 400 през 2010 г. на 8600 през 2013 [19, 20], но през 2016 г. се
наблюдава нарастване на 9000. Вероятно то се дължи на включването на нов град
(и НПО) сред предлагащите превенционни услуги в тази група. Обхванатите в София
през 2016 г. са 3800 лица.
Резултатите от ИБПН през 2016 г. показват, че обхватът с превенционни услуги
в София е 74%, а в страната като цяло – 81%. Той е нараснал от 29% през 2006 г. на
47% през 2009 г. [19, 20] Високият обхват сред МСМ може да се обясни с факта, че
превенцията на ХИВ сред МСМ е нов за ППКХС компонент, стартирал едва през 2009
г., с млад и амбициозен екип, включващ представители на групата и намиращ общ
език с таргетната популация. Въпреки постигнатите добри резултати, при липса на
превенционни услуги ситуацията много бързо ще се влоши и ще постави в риск не
само групата, но и общата популация.
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ
Изследването за ХИВ е регламентирано в Наредба 47 от 11.12.2009 г. за условията
и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома
на придобитата имунна недостатъчност, в която е утвърдена процедурата за
потвърждаване на положителния резултат.[29]
Броят ИУН, получили услугата изследване за ХИВ, на които е върнат резултата, е
почти 1600 през 2016 г., от които едва 68 в София, отчетени чрез дейността на НПОподполучател по ППКХС. Техният брой намалява от 2010 г. насам, когато е бил над
6000, а през 2013 г. – 3200. [19, 20] Намаляващият брой изследвани лица може да
се обясни със затруднените доставки на ППКХС с тестове през 2013 и 2014 г., както
и с всички проблеми, свързани с обществени поръчки (забавяне поради обжалване
и т.н.). От друга страна публикуваните данни за периода 2010-2013 г. е възможно
да включват общия брой изследвани лица, а не само тези, които са получили своя
резултат. Заложените в НП ХИВ 2017-2020 г. стойности се отнасят до дела на върнатите
резултати сред изследваните – 75 (2017 г.) до 90% (2020 г.). По данни на ИБПН през
2016 г. около половината от изследваните през последните 12 месеца са получили
своя резултат (51% в София и 55% в страната). През предходните години стойностите
на този индикатор нарастват от 17% през 2004 г. при стартиране дейностите по ППКХС
на 62% през 2012 г. [19]
Броят ПСУ, изследвани за ХИВ и получили своя резултат през 2016 г., е 2066 в
страната, от които 327 в София. През периода 2010-2013 г. броят на изследваните
е относително стабилен – около 4000. [11, 24, 26] Делът на лицата, изследвани
през последната година, с върнат резултат, според данните от ИБПН през 2016 г.
е около 80% и за София, и за страната като цяло. Това е най-високата стойност на
индикатора, отчетена от началото на мониторирането му, но разликите са в рамките
на статистическата грешка, тъй като през 2006 г. той е показвал 77%, а през 2012 г. –
78%. Този добър обхват с изследване за ХИВ вероятно се дължи на факта, че теренната
фаза на ИБПН през 2016 г. е проведена през месеците юни-август, т.е. резултатите
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реално отразяват дейностите, извършени през 2015 г. (тествани последните 12
месеца), при толкова ниския брой обективно изследвани през 2016 г.
Изследваните за ХИВ през 2016 г. МСМ, на които е върнат резултата, са над 5300
в страната, от които 1900 в София. Броят им в страната е по-висок в сравнение с
предходните години – 4900 през 2010 г. и 4500 през 2013 г. [26] Това показва силно
желание за работа сред сътрудниците, изпълняващи превенционни дейности в тази
група (все още няма „прегаряне” в работата), но и вероятно по-добра осигуреност
с тестове, в сравнение с останалите компоненти на ППКХС. През 2016 г., според
ИБПН, делът на лицата, които са получили своя резултат, от всички изследвани през
последните 12 месеца, е 80% в София и 82% в цялата извадка. Това е най-високата
стойност на индикатора.
Намаляващият брой изследвани лица е предпоставка за по-ниската откриваемост
на нови заразени с инфекцията, което се вижда и в намаленият брой новооткрити
през 2016 г.
Приложение 10 на Наредба 47 изисква лабораториите в страната да съобщават
данни за изследванията на ХИВ. В София от всички направени през 2016 г. по тази
Наредба, в КАБКИС и в НПО 133 455 изследвания за ХИВ, положителните са 85. На
фона на високият брой изследвания сред бременните, донорите и други категории
пациенти, новооткритите с ХИВ са сравнително малък дял. За сметка на това на фона
на малкия брой изследвани МСМ и ИУН се наблюдава висок процент лица с ХИВ
(Фиг. 9 и 10). Това означава, че:
• Трябва да се увеличи броя изследвания сред МСМ и ИУН, тъй като данните
показват голям дял положителни резултати на фона на малък обхват с тестове;
• Не бива да се намалява броя изследвания сред бременните, пациентите с ТБ
и други категории лица, описани в чл. 6 на Наредба 47;
Според чл. 5 на Наредба 47, донорите, пациентите на хемодиализа, децата на
ХИВ-позитивни майки и децата, чиито майки не са се изследвали за ХИВ по време
на бременността, задължително се изследват. Скринингово изследване за ХИВ се
предлага на (чл. 6, Наредба 47) бременните, родилките неизследвани за ХИВ по време
на бременността, лицата с повишен риск от инфектиране с ХИВ, пациентите с ТБ,
хепатити В и С и лимфопролиферативни заболявания, пациентите на ОСТ програмите,
пациентите на кабинетите за сексуално здраве и някои други категории лица.
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Фигура 9. Брой направени тестове за ХИВ в София през 2016 г. по групи (абсолютен брой)

Фигура 10. Разпределение на положителните тестове за ХИВ в София през 2016 г.
по групи (относителен дял)

Изследването за ХИВ с бързи тестове в София се осъществява от НПО, сътрудници
на терен, мобилни кабинети и КАБКИС. През 2016 г. по данни на ППКХС, са направени
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308 теста сред ПСУ (нито един положителен) и малко над 2000 теста сред МСМ (24
от тях или 1,15% положителни; всички потвърдени в НРЛ по ХИВ като положителни).
Домашните тестове за ХИВ не са въведени официално, тъй като според Наредба
47 изследванията за ХИВ трябва да се извършват в оторизирани лаборатории и
медицински звена от медицински специалисти – лекари, медицински сестри,
лаборанти. Приложението им обаче може да повиши разкриваемостта на случаите
с ХИВ.
ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ХЖХИВ
Броят на хората, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) се оценява на 3100 (не е предоставен
доверителен интервал), според софтуерна програма, разработена от ECDC. Според
СЗО през 2011 г. те са оценени на 3900 (95% доверителен интервал 2700-5700). [23]
Оценката за броя ХЖХИВ обикновено превишава реалния брой регистрирани лица. У
нас към края на 2016 г. регистрираните ХЖХИВ са 2474, което означава, че оценката,
изготвена чрез софтуера на ECDC, е занижена, а при тази на СЗО по-вероятният реален
брой на ХЖХИВ се доближава до горната граница на доверителния й интервал.
Делът на жените сред ХЖХИВ като цяло е нисък – около 20%, като само сред ПСУ е
по-висок, около 40%. Разпределението е сходно с относителния дял на жените сред
новооткритите случаи с ХИВ и няма конкретна причина да бъде различно (Фиг. 11).
Делът на МСМ сред ХЖХИВ е по-висок в сравнение с другите две таргетни
популации (33% в София и 25% в страната като цяло). На следващо място по брой
са ИУН, чийто дял е 17% в столицата и 18,5% в страната. ПСУ са около 3% от всички
ХЖХИВ (Фиг. 12).

Фигура 11. Разпределение на двата пола сред ХЖХИВ в София и страната по групи
(относителен дял)
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Фигура 12. Разпределение на ХЖХИВ в София и страната по групи (относителен дял

В България принципите 90-90-90 на UNAIDS (90% от ХЖХИВ да знаят своя
ХИВ статус, 90% от тях да приемат АРТ и 90% от тези, които са на АРТ, да бъдат
с неоткриваем вирусен товар) са заложени в утвърденото от Министъра на
здравеопазването на 03.06.2016 г. Методическо указание за антиретровирусно
лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция. [28] В съответствие
с това, в НП ХИВ 2017-2020 е заложен индикаторът над 90% от ХЖХИВ да бъдат
на АРТ. Наред с него е заложен и индикаторът „Брой лица, достигнати с услугата
„водене на случай”. Заложените стойности на този индикатор са нарастващи, което
показва далновидност при определяне на таргетите. Базовите стойности за 2015
г. са 698 ХЖХИВ и 786 техни близки и партньори (общо 1484 лица), като този брой
трябва да достигне 3114 през 2020 г.
В НП ХИВ 2017-2020 е заложено лечение, грижа и подкрепа за ХЖХИВ. В това се
включва укрепване на системата за специализирани медицински грижи, укрепване на
системата за психосоциална подкрепа и премахване на стигмата и дискриминацията
спрямо ХЖХИВ.
Насочването към грижа в НП 2017-2020 не е специално дефинирано, но се
има предвид, че всяко лице с потвърден положителен за ХИВ резултат, което
е регистрирано в отделение за лечение на ХИВ и се явява на редовни контролни
прегледи, е успешно насочено към грижа, подкрепа и терапия. Съгласно принципите
90-90-90 на UNAIDS и Методическото указание за антиретровирусно лечение, всеки
с потвърден от НРЛ по ХИВ положителен за инфекцията резултат, е подходящ да
започне АРТ, независимо от броя CD4 клетки.
Дефиницията за ИУН на АРТ включва:
• Лицата, които в конкретния период инжектират наркотици;
• Лицата, за които е записано, че трансмисивната категория е ИУН;
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• Пациентите на ОСТ;
• Лицата с установена зависимост към наркотици.
По данни от 2016 г., насочените към грижа, лечение и подкрепа, са 801 в София
(от 946 ХЖХИВ или 84,7%) и 1154 в цялата страна (от 2474 ХЖХИВ или 46,6%). Това
показва добре свършена работа в столицата по осъществяване на услугата „водене
на случай”, но същевременно подсказва за вероятни трудности по откриване и
грижа да ХЖХИВ в малките населени места, заминаването им за големи градове
или чужбина и т.н. В София популацията е много по-компактно разположена и това
улеснява насочването към грижа, лечение и подкрепа.
Към края на 2016 г. ХЖХИВ, които са на АРТ, са 617 в София (77% от насочените
и 65,2% от всички ХЖХИВ) и 951 в страната (82,4% от насочените и 38,4% от всички
ХЖХИВ). Следва да се има предвид, че част от ХЖХИВ от по-малките населени места
предпочитат, с оглед конфиденциалност, да бъдат регистрирани в отделението за
лечение на ХИВ в София, което обяснява и високия дял лица на терапия в столицата.
От всички пациенти на АРТ в страната, с неоткриваем вирусен товар са 842
(88,5%). Относителните дялове на отделните таргетни популации сред тях могат да
се коментират само при наличие на относителни дялове на тези популации сред
всички пациенти на АРТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данните в този доклад обхващат предимно 2016 г., през която част от дейностите
по превенция на ХИВ приключиха през септември 2016 г., а останалите – през
юни 2017 г., с изтичане договорите на НПО-подполучатели по ППКХС. В София са
концентрирани голяма част от рисковите практики, новооткритите случаи и хората
на АРТ. Това означава, че е необходимо да се отделят повече средства за превенция
в столицата, в сравнение с другите области на страната, с цел ефективно справяне с
епидемията. Превенционните услуги не бива да спират, тъй като това би означавало
рязко нарастване на случаите с ХИВ, „излизане” на инфекцията от таргетните групи
и преминаването й към общата популация. Препоръчва се точно обратното –
увеличаване на усилията над тези от „силните” за ППКХС години, като 2014-2015 г.
и влагане на повече средства в превенция сред таргетните групи. [21] Важно е да се
знае, помни и повтаря, че всеки лев, вложен в превенция, се връща 5-кратно като
спестени средства. [4]
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ИЗВОДИ
1. Финансирането на дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН на
национално ниво е било 67% от държавния бюджет. Външният донор – ГФ, е
покривал основно превенцията сред таргетните популации, но договорът за
безвъзмездна помощ е приключил през 2016 г. Отделяните средства на ниво
Столична община през 2016 г. са крайно недостатъчни.
2. Оценката за размера на таргетните популации в София вероятно е занижена,
а част от данните са остарели.
3. При ясна трайна тенденция за нарастване броя новорегистрирани случаи с
ХИВ за целия период на регистрацията им, през 2016 г. се наблюдава намаление
спрямо предходните две години, което вероятно се дължи на приключване
дейностите, изпълнявани от НПО-подполучатели по ППКХС.
4. Новорегистрираните с ХИВ случаи сред МСМ нарастват и тази група следва да
се обхване приоритетно с интервенции.
5. Жените-ИУН трябва да се обхванат с интервенции с по-голямо внимание
поради вероятно нарастващия брой ХИВ-позитивни сред тях.
6. ИУН като цяло не бива да бъдат пренебрегвани от превенционни дейности
поради възможното възобновяване на концентрирана епидемия сред тях в
София.
7. ПСУ традиционно са с ниско разпространение на ХИВ. Тази група също не
бива да се изпуска от пакета превенционни услуги, тъй като, както и останалите
таргетни популации, е е тясно свързана с нискорисковите мъже и жени и може да
спомогне за прехвърляне на инфекцията към общата популация.
8. Умиранията, свързани с ХИВ, са относително малък брой, но е възможно
данните да са занижени поради пропуски в системата за съобщаване и наличието
на умирания на лица с недиагностициран ХИВ.
9. Заложените в НП ХИВ 2017-2020 индикатори са по отделно само за ИУН, а за
останалите таргетни популации (МСМ, проституиращи и други) са обобщени, което
създава затруднения в обхващането и отчитането на дейностите. Това създава
предпоставки за разпространение на вече концентрираната сред МСМ епидемия
поради по-трудното намиране на хора от тази популация и заместването им с
лица от другите групи (например мигранти, лесно достъпни в бежански центрове;
етнически общности, живеещи компактно в махали и т.н.).
10. Намаляването на дейностите по ППКХС през 2016 г. логично резултират в
намалени стойности на индикаторите – по-малък брой индивидуални клиенти,
следователно по-нисък обхват с превенционни услуги. Това крие огромен риск от
нарастване броя на ХИВ-позитивните лица, но е възможно те да не бъдат открити,
тъй като няма работещи НПО, които да ги търсят активно.
11. Броят изследвани за ХИВ през 2016 г. сред таргетните популации е драстично
по-нисък спрямо предходните години, което е видно и от намалелия брой
официално регистрирани с ХИВ през годината. Това не важи за изследванията
сред МСМ, чийто брой е нараснал.
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12. Броят изследвания за ХИВ в София през 2016 г. е над 130 хиляди, но сред
тях е крайно недостатъчен броят на изследваните ИУН и МСМ. При тези две
групи, независимо от малкия брой изследвани лица, се открива висок дял на
положителните проби.
13. Оценката за реалния брой ХЖХИВ в България вероятно е занижена.
14. Делът на насочените към грижа, подкрепа и лечение в София е значително повисок от този в страната. Това, освен добре вършената услуга „водене на случай”
може да бъде обяснено и с компактността на населението в столицата, което
улеснява насочването към грижа, подкрепа и лечение.
15. Относителният дял на пациентите с неоткриваем вирусен товар е сравнително
висок (88,5%).
16. Важно е да се знае, помни и повтаря, че всеки лев, вложен в превенция, се
връща 5-кратно като спестени средства.
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ЧАСТ IІ. ТУБЕРКУЛОЗА
ТЕЖЕСТ НА ТБ И СЪОБЩЕНИ СЛУЧАИ
ОЦЕНКА (ПРОГНОЗА) НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТБ
По прогнозни данни на СЗО за 2015 г., броят на умиранията, свързани с ТБ,
е оценен на 91 (95% доверителен интервал 88-92) годишно или 1,3 на 100 000
население. Новите случаи са оценени на 1700 (1500-1800) или 24 на 100 000, а
случаите с ХИВ сред тях са 4 (3-4) или 0,05 на 100 000, което представлява 0,2% от
всички случаи с ТБ. Случаите с мултирезистентна туберкулоза (MDR) са оценени на
80 (60-99). [2, 12]
СЪОБЩЕНИ СЛУЧАИ С ТБ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ
Броят нови случаи с ТБ у нас нараства след 1990 г., като пикът се наблюдава
през 1998 г. (49,9 случая на 100 000 души население). За периода 2000-2016 г.
заболяемостта намалява както за цялата страна, така и за София, като достигат нива
от 23-24 на 100 000. В столицата делът на новите случаи на 100 000 население през
2016 г. е малко по-висок спрямо 2015 г., но трайната тенденция показва намаление.
Намалява и броят случаи с повторна поява на заболяването (рецидиви). Броят
на случаите през 2015 г. е в рамките на доверителния интервал на прогнозата,
изготвена от СЗО (Фиг. 13). [35, 37]
Най-засегнати от ТБ в страната са областите Габрово (43 на 100 000 население),
Враца, Видин, Кюстендил, Благоевград, Монтана, Перник, Сливен и Ямбол (между
36 и 30 на 100 000). Най-често ТБ засяга възрастовата група над 65 г. (19,6% от
всички случаи), следвани от 35-44 г. и 45-54 г. Съотношението мъже:жени от общия
брой случаи на всички форми на ТБ е 2:1 и се запазва през последните години.
Случаите с белодробна ТБ представляват 74% от всички (2015 г.).
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Фигура 13. Нови случаи с ТБ в София и страната (на 100 000 души население) –
на лявата числова ос и рецидиви в София и страната (на 100 000 души население) –
на дясната числова ос

Случаите с MDR за периода 2012-2016 г. са далеч под оценката на СЗО и намаляват
във времето, като се движат в порядъка 16 до 7 в страната и 0-1 в столицата. В София
делът на MDR от всички нови случаи е по-нисък (Фиг. 14). Проблемът с MDR в София
е сравнително по-малък, вероятно поради по-образованото население и по-малката
територия, на която то е разположено (по-лесен обхват).

Фигура 14. MRD в София и страната (% от новите случаи)
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УМИРАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТБ
Броят на умиранията, свързани с ТБ, намалява като логично следствие от
намаляващата заболяемост. През 2014 г. починалите са 44 на национално ниво и
10 в София, а през 2015 г. – 34 за страната и 13 в София. За столицата се наблюдава
леко нарастване на броя починали, но от два времеви пункта не може да се изведе
трайна тенденция. Тези стойности са под прогнозните на СЗО.
Намаляват и умиранията, свързани с MDR през 2015 спрямо 2014 г.

ПОЛИТИКИ ЗА ТБ
Политиките са заложени в НП ТБ 2017-2020 г.
ИНДИКАТОРИ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
В НП ТБ 2017-2020 са заложени индикатори за оценка на постигнатите резултати.
Стратегическите цели на Програмата са две: да се намали заболеваемостта от ТБ
с 40% през 2025 спрямо 2015 г.; да се намали смъртността от ТБ с 40% през 2025
спрямо 2015 г. Те ще се постигнат с изпълнение на следните оперативни цели:
1. Осигуряване на висококачествени интегрирани, ориентирани към пациента
грижи и превенция на туберкулоза в цялата страна и осигуряване на ефективно
управление и координация на Националната програма за превенция и контрол
на туберкулозата.
2. Своевременна диагностика и контрол на туберкулозата, използване на нови
диагностични средства, интервенции, стратегии, осъществяване на научните
изследвания и въвеждане на иновации.
3. Успешно лечение и контрол на туберкулозата, на мултирезистентната и
екстензивнорезистентната туберкулоза в България.
4. Съвместни TB/ХИВ интервенции и успешно лечение на пациентите.
5. Контрол на туберкулозата при децата.
6. Намаляване на трансмисията на туберкулозата в местата за лишаване от
свобода в България.
7. Ограничаване разпространението на туберкулозата чрез подобряване на
обхвата на случаите с туберкулоза и успех от лечението сред групите в риск ромското население, ИУН, бежанци и лица, търсещи убежище, диабетици.
8. Диагноза и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция.
9. Повишаване на осведомеността на широката общественост.
Изпълнението на амбициозните цели на Програмата ще се оценява с няколко
индикатора за въздействие/резултат (Фиг. 15).
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Фигура 15. Заложени таргети в НП ТБ 2017-2020

УЯЗВИМИ ГРУПИ
В НП ТБ 2017-2020 като уязвими групи са посочени лицата от ромска общност,
лица с алкохолна и наркотична зависимост; бежанци и търсещи убежище; деца на
улицата; мигранти; лица, живеещи с ХИВ/СПИН; болни с хронични заболявания
като инсулинозависим тип диабет; лица, лишени от свобода; лица, живеещи под
границата на бедността; медицински персонал.
В НП ТБ 2017-2020 е заложен индикаторът брой на случаите на туберкулоза от
групите във висок риск, като е предвидено неговата стойност да нараства (Фиг. 3,
на дясната числова ос). Нарастването е заложено като резултат от дейностите по
откриване на лица с ТБ от тези групи чрез активна работа на неправителствените
организации (НПО).
СКРИНИНГ ЗА ТБ
НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
В НП ТБ 2017-2020 е записано, че превантивното изследване на лицата от уязвимите
групи ще стане препоръчително.
Работата на терен сред общностите идентифицира групите в най-голям
риск. Сътрудниците на терен изследват риска от заразяване с туберкулоза чрез
специално разработена епидемиологична анкета. Дейностите се осъществяват от
неправителствени организации с подкрепата на лечебни заведения за туберкулоза и
регионални здравни инспекции (РЗИ), пряко ангажирани с целевите групи. Достъпът
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до групите в най-голям риск се улеснява и от неформални лидери, религиозни
водачи и ключови представители на общността. Тази дейност е основополагаща за
своевременното откриване на случаите с туберкулозна инфекция.
Дейностите по мобилен скрининг ще се изпълняват съвместно от лечебните
заведения по туберкулоза и НПО, работещи с ключовите групи. Това ще включва
предоставянето на мобилен рентген, консумативи и човешки ресурси за
предвидения скрининг на рисковите групи от население. В три пилотни региона
с най-бедното ромско население в страната ще се проведе изследване с XpertTB
след флуорографски скрининг.
Основен пакет от услуги ще бъде предоставян от екипи на терен от НПО на
ключовото население във всички засегнати региони в страната, включващи:
провеждане на скрининг за туберкулоза, въпросник, предоставяне на здравно
образователни материали, съгласно индивидуалните нужди, информация,
консултиране и насочване към специализирани грижи. Допълнителните услуги
ще включват: придружаване до лечебното заведение, съвместни дейности със
здравния персонал за издирване на контактни и осигуряване на придържане
към лечението по време на продължителната фаза и раздаване на ваучери за
храна. Сътрудниците на терен осигуряват консултиране на лицата, които след
анкетирането са оценени с висок риск по отношение на туберкулозна инфекция.
Интензивната работа на терен включва съдействие за провеждане на някои
възможни изследвания на терен, както и насочване и придружаване за медицински
преглед в лечебно заведение. Сътрудниците на терен мотивират лицата и техните
семейства за хоспитализация по време на интензивната фаза на лечение и издирват
пациенти, напуснали стационара.
Под контрола на областните лечебни заведения за туберкулоза и РЗИ, екипите
на неправителствените организации подпомагат издирването на контактни
лица, насочването и придружаването им до областното лечебно заведение
за необходимите изследвания. Екипите от сътрудници на терен се включват в
наблюдението на лицата с латентна ТБ, както и в мотивацията за придържане към
лечение.
Основните дейности са насочени към позитивна промяна в знанията и нагласите
към туберкулозата, както и за намаляване на стигмата по отношение на лицата
и семействата, засегнати от проблема. Предоставянето на адаптирани здравнообразователни материали, консултирането и организирането на местни кампании
подпомага тази дейност. Сътрудниците на терен в общността ангажират и
представители на групите, за да се разшири разпространението на информация.
Регулярните работни срещи между представители на заангажираните лечебни
заведения, местната власт, регионални здравни инспекции, НПО и представители
на групите в риск съдействат за формирането на постоянна функционална връзка
и добро сътрудничество. Необходимо е допълващо обучение за повишаване на
знанията за ефективно сътрудничество и адекватен отговор на специфичните
потребности. [31]
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БРОЙ СКРИНИРАНИ ЛИЦА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ
Броят идентифицирани контакти на пациенти с ТБ не е постоянен през годините,
като вариацията се дължи на случайни колебания (различен брой контактни лица
на всеки пациент). Делът на скринираните сред тях е много висок както в София,
така и в страната като цяло и варира от 90 до 100%. Няма данни за установените
положителни резултати.
ПАЦИЕНТИ С ТБ, СКРИНИРАНИ ЗА ХИВ
През 2016 г. от 310 пациента с ТБ в София, 183 (59%) са изследвани за ХИВ. Нито
един от тях не е положителен. По данни на СЗО, в страната през периода 2004-2006
г. под 1% от пациентите с ТБ са изследвани за ХИВ, а през 2007 г. под 7%. Техният дял
рязко нараства след 2008 г., когато стартира Програма „Подобряване контрола на
туберкулозата в България”, финансирана от ГФ, като през 2014 г. 74% от пациентите
с ТБ са изследвани за ХИВ.
ПРЕВЕНЦИЯ НА ТБ (ПРЕВАНТИВНА ТЕРАПИЯ И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИЯТА)
ПРЕВАНТИВНА ТЕРАПИЯ С ИЗОНИАЗИД
Химиопрофилактиката на ТБ (превантивно лечение на ТБ) се предвижда за
случаите с латентна ТБ инфекция, както и за контактните на ТБ лица. Това е в
основата на Националните програми за контрол на туберкулозата през последните
години. Специфичната химиопрофилактика в България се е утвърдила като важна
превантивна мярка за намаление на заболеваемостта от туберкулоза, особено при
децата. Тя се провежда в съответствие с утвърденото „Методическо указание за
насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна
инфекция”. Химиопрофилактиката се осъществява основно с противотуберкулозния
лекарствен продукт от първи ред Изониазид, под формата на монотерапия и
обичайно продължава до 6 месеца.
По данни на СЗО през 2015 г. 9% от ХЖХИВ са започнали химиопрофилактика с
изониазид, както и други 4578 лица (извън случаите с ХИВ).
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТБ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТБ – ОБЩО
В НП ТБ 2017-2020 са представени резултатите от лечението на пациентите с
белодробна туберкулоза в страната. Делът на излекуваните нараства от 81% през
2007 г. на 86% през 2012 г., а пред 2013-2014 г. се наблюдава лек (незначим) спад
до 85% (Фиг. 16). Делът на излекуваните случаи с MDR варира поради малкия брой
лица, както и делът на излекуваните случаи с ТБ, които имат ХИВ.
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Фигура 16. Относителен дял на излекуваните сред новите случаи с ТБ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТБ ПО ГРУПИ
В София през 2015 г. делът на починалите е по-висок, в сравнение с цялата страна
(Фиг. 17). Възможно е това да се дължи на факта, че в София са на лечение по-тежките
случаи. В столицата е по-висок и делът на непроследените пациенти. Това би могло
да се дължи на факта, че част от пациентите са от далечни краища на страната с
вярването, че лечението в столицата е по-добро и затова тяхното проследяване да е
по-трудно.

Фигура 17. Относителен дял на изхода от лечение сред новите случаи с ТБ
в София и страната като цяло
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МОДЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ И ГРИЖА
СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СЛУЧАИ С РЕЗИСТЕНТНА ТБ
Със средства по Програмите за туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд,
се осигуряват ваучери за храна за деца с туберкулоза, социално слаби пациенти
и за доказаните случаи с MDR-TB и XDR-TB по време на целия курс на лечение,
за гарантиране на сътрудничество от пациентите. При преустановяване на
финансирането от страна на Глобалния фонд ще са необходими средства за лечебните
заведения за гарантиране на адекватен хранителен режим на пациентите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като цяло случаите с ТБ намаляват както на ниво София, така и в цялата страна,
а делът на изследваните за ХИВ случаи с ТБ е нараснал. Проблемът с MDR в
София е сравнително по-малък, вероятно поради по-образованото население и
по-малката територия, на която то е разположено (по-лесен обхват). Прогнозите
са за нарастване броя открити случаи сред уязвимите популации. Това означава
необходимост от удвояване на усилията сред тях, дори и след приключване
дейностите, финансирани от ГФ.
ИЗВОДИ
1. Броят нови случаи с ТБ за периода 2012-2016 г. намалява както в цялата страна,
така и конкретно за София.
2. Случаите с MDR също намаляват във времето, като техния брой е под оценката
на СЗО. В София делът от новите случаи им е по-нисък спрямо страната като цяло.
3. Броят на умиранията, свързани с ТБ, намалява и е под оценката на СЗО.
4. Над половината пациенти с ТБ в София през 2016 г. са изследвани за ХИВ. Делът
им на национално ниво е малко по-висок и рязко е нараснал след 2008 г., след
стартиране на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”.
Делът на диагностицираните с ХИВ е нисък.
5. Делът на скринираните лица сред установените контактни е много висок и
варира от 90 до 100%.
6. В София през 2015 г. делът на излекуваните е по-нисък, а % на починалите и
непроследените е по-висок.
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ЧАСТ IIІ. КАЧЕСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ
ПО ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ НА
КЛЮЧОВИТЕ ОБЩНОСТИ И
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ В СОФИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ
През периода юли-август 2017 г. беше проведено качествено проучване за оценка
на нуждите по превенция на ХИВ. Данните бяха набрани чрез групови дискусии във
фокус групи, както и чрез дълбочинни интервюта, проведени по единен въпросник,
предоставен от Проекта. [15]
Проведоха се следните групови дискусии:
• Сред ИУН;
• Сред МСМ;
• Сред предлагащи сексуални услуги (ПСУ);
• Сред специалисти, работещи в областта на тестуването и превенцията на ХИВ:
* Евгени Генчев, сътрудник на терен във Фондация „Инициатива за здраве”;
* Райна Димитрова, програмен координатор във Фондация „Здраве и социално
развитие”;
* Десислава Янева, консултант във Фондация „И”;
* Марияна Тотева-Писарска, изпълнителен директор на Сдружение „Деца и
юноши”;
* Консултант ХИВ-СПИН в Център за сексуално здраве към Сдружение „Здраве
без граници”;
* Сътрудник социални дейности в СМЦ „Св. Константин”;
* Доставчик на услуги.
Проведоха се следните дълбочинни интервюта със специалисти, работещи в
областта на тестуване, превенция, лечение и/или предлагащи интегрирани услуги
за ХИВ, свързани със стартиране и придържане към терапия:
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• Ана Балканджиева, консултант към Фондация И;
• доставчик на услуги в сферата на лечението на ХИВ/СПИН;
• д-р Станимир Хасърджиев, Председател на „Национална пациентска
организация”;
• доставчик на услуги в сферата на превенцията на ХИВ сред ИУН;
• доставчик на услуги в сферата на лечението с ОСТ;
• доставчик на услуги в сферата на превенцията на ХИВ на ниво област;
• доставчик на услуги в сферата на превенцията на ХИВ на национално ниво;
• доставчик на услуги в сферата на диагностиката и лечението на СПИ.
ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ
1. Какво влияе за увеличаването/ намаляването на разпространението на ХИВ в
рисковите общности
Доставчиците на услуги засягат въпроса, че медиите не обръщат достатъчно
внимание по темата, а се интересуват от сензациите. Това има пряка връзка с
увеличения брой случаи на ХИВ.
1.1. ИУН
Независимо, че данните показват намаление на броя и дела новозаразени с ХИВ
сред ИУН, доставчиците на услуги са категорични, че това е само привидно. Нарастване
на случаите с ХИВ има и ще има, защото рязко са намалели превенционните дейности
сред групата (включително насочване към изследване). „Ако броят на изследваните
е намалял, то и броят на позитивните ще намалее”. „Невъзможността да се
изследват пречи да се разбере дали има увеличение“. Това се потвърждава и от
самите ИУН - „Буса вече не минава или минава много рядко и не го срещаме“.
От друга страна досегашното намаление на новите случаи се дължи на активната
работа на аутрич-работниците, ИУН са информирани как да се предпазват.
От трета страна, инжекционната употреба намалява заради навлизането на
синтетичните неинжекторни вещества.
За местата за лишаване от свобода официално не се говори за употреба на
наркотици, но реално там се инжектира много. Липсата на достъп до чисти игли и
спринцовки в затворите е сериозен фактор за поява на нови случаи.
Един от доставчиците на услуги е на мнение, че не се работи активно в тази
група – няма открити нови терени, нови групи и това е причина да не се изследват
достатъчен брой хора сред ИУН.
Заразяването се дължи на самото инжекционно поведение – използват общи
спринцовки, когато нямат и са абстинентни. Също и ниската здравна култура сред
някои групи (ромска общност, например), хигиенните условия сред бездомните.
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Други фактори за нарастващата честота на новите случаи са негативното отношение
на фармацевтите към ИУН; неносене на чисти инструменти за инжектиране поради
страх от обиск от властите; недостатъчни знания за предаване на ХИВ и предпазване.
1.2. МСМ
Доставчиците на услуги определят тази група като относително информирана,
но тя не е хомогенна и информираността на отделните прослойки е различна.
Нарастването на новите случаи се дължи, от една страна, на активната превенционна
работа – колкото повече се изследват, толкова повече се откриват. От друга страна
навлизането на различни вещества и практикуването на т.нар. chem sex (секс под
влияние на стимуланти и други вещества) „сваля” бариерите и прави използването
на презервативи при секс по-трудно.
И за тази група се изтъква спирането на активната превенционна дейност като
основна причина за ниския брой новооткрити. Самите представители на групата
съобщават, че една от причините за нарастващия брой позитивни сред тях са малкото
места в София за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ – само
Центъра за сексуално здраве и РЗИ. Стигматизиращото отношение на медицинския
персонал също е пречка на част от тях да се изследват за ХИВ. Доставчик на услуги
добавя, че липсата на достъп до ПрЕП има отношение към високото ниво на
разпространение на ХИН сред тази група.
Фактор за нарастващия броя нови случаи сред МСМ се явява и силното навлизане
на авиационния пазар у нас на нискотарифните авиокомпании, което улеснява
пътуванията („секс-уикенди”), наред с рисковите сексуални практики без презерватив
с непознати партньори (партньори с неизвестен ХИВ статус). За МСМ е характерна
честата смяна на партньори и секс с множество партньори. Те самите споделят за
две основни заблуди – „На мен няма да ми се случи“ и „Няма такава инфекция –
това е политиката на фармацевтичните фирми да ни дават скъпи лекарства
без причини“.
1.3. ПСУ
Разпространението на ХИВ сред ПСУ е традиционно ниско и доставчиците на
услуги виждат като основна причина за това активната превенционна дейност
сред тази група и като следствие – повишаване здравната култука на членовете на
групата. На мнение са, че ПСУ имат създадени навици за предпазване и използват
презервативи. Въпреки активната работа по превенция на ХИВ до 2016 г., спирането
й означава нарастване на броя случаи, но и неоткриването им поради неизследване
на групите.
Фактор за неползване на презерватив сред тази група е предложената по-висока
цена от клиент и, разбира се – липсата на презервативи. Голяма роля в това отношение
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играе и сексуалното насилие над представителите на групата.
Самите представители на групата смятат, че още има много секс работници,
инфектирани с ХИВ. Част от тях остават неизследвани, поради различни причини,
предимно незнание и „ниска здравна култура за болестите“. Това е характерно найвече за младите момичета и тези, които сега навлизат в бизнеса, но и за такива, които
не се интересуват от здравето си и/или с цел да изкарат повече пари са принудени
да предлагат сексуални услуги без предпазни средства.
Доставчик на услуги съобщава, че според други доставчици на услуги „има голяма
смяна на момичетата, т.е. идва една група, стои на дадено място няколко месеца
и се мести, а на тяхно място идват нови, т.е. не знаем какво се случва там“
2. Система за изследване за ХИВ и превенция на ХИВ, пропуски
Според ИУН, участвали в груповата дискусия, няма места в ОСТ-програмата. Те
самите (и семействата им) не разполагат с пари за заплащане в платените програми.
Имат проблеми със задържането на метадонова терапия, поради трудности при
спазването на правилата. Имат и нереалистични очаквания за приема на метадонова
терапия (да получават медикамента за един месец, защото са започнали работа; да
могат да го получават за дълъг период, след като са били наказани за нарушаване
на правилата).
МСМ съобщават, че местата за анонимно изследване в София са малко.
Според ПСУ предпазните средства в България са достатъчни и достъпни. Не така
стои въпросът с женските презервативи, които са малко познати у нас, за разлика
от Западна Европа. Гаранция за използването на предпазни средства обаче не е
тяхната безплатност, а осведомеността на секс работника. Разбира се, по-добре би
било да се раздават и безплатни презервативи, така както е било винаги до сега,
защото все пак има и някои момичета, напр. по улиците, които в момента не могат
да си позволят, но все пак повечето си купуват „ако искат“.
Доставчиците на услуги съобщават, че досегашната система за изследване и
превенция е била добра, но малка по обем. И подчертават, че в момента тя почти
липсва.
Според доставчик на услуги е необходимо адекватно здравно образование в
училищата.
Трябва да се възпитава отговорност към собственото здраве, с минимално
финансово участие на пациента. „Не съм привърженик на модела „раздаване на
игли и спринцовки и презервативи просто така“. По този начин се получава „аз съм
му дал, той да прави, каквото иска“.“
Посочва се, че липсват услуги, които са общностни и са моделирани спрямо
нуждите на конкретната група. За МСМ липсват чекпойнт центрове, където самата
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МСМ общност предлага услуги и консултации. Така наречените „tailored services“,
„community based centers“.
Доставчик е на мнение, че първичната медицинска помощ (ПМП) е изключена
от проблема ХИВ/СПИН, а е редно да има отношение: „Липсва това, че ПМП е
изключена или сама се е изключила от проблема и са малко хората, които са
насочени от личен лекар (по данни от НРЛ по ХИВ). Тези, които се изследват от
лечебните заведения, или човекът сам е отишъл в лаборатория, или е изследван
в диференциално-диагностичен план при постъпване в лечебното заведение, т.е.
специалисти са имали предвид някакво СПИН-индикаторно заболяване.
Хората са чувствителни за това, че трябва да се плати, пък е здравно осигурен
– може би да се помисли за това, че НЗОК да включи това изследване в пакета
профилактични изследвания, които са в задълженията на ОПЛ или изобщо в
профилактичната дейност. Същото се отнася и до хепатитите.“
3. Фактори, които влияят върху достъпа до услуги до превенция и изследване
за ХИВ
Докато програмата за обмен е работила, ИУН съобщават, че са получавали
нужните консумативи с малки изключения (за един от участниците, който е със
специфични проблеми, понякога не е имало нужният размер игли). Какво може
да се подобри? „Буса пак да си работи и да дава!“ е заявка, която се споменава
от всички участници в групата многократно по време на цялата дискусия. Прави
впечатление, че участниците са с усещането, че програмата за обмен не работи
от една година, докато реално дейностите са прекратени през май 2017 г. Това
може да се дължи на намаляването на обхвата на дейностите през миналата
година, когато финансирането беше съкратено и количеството на раздаваните
консумативи рязко намаля.
При МСМ е налице стигма от страна на медицинския персонал в някои
медицински звена и това ги спира да получават услуги по превенция извън добре
познатия им Център за сексуално здраве. Лошото и непрофесионално отношение
понякога е причина за непосещаване на дадено място или услуга. Съобщаването
на принадлежност към група или общност също може да промени съществено
отношението на предлагащите услугите. Проблем е съчетаването на различни
рискови фактори в поведението – има хора от общността на МСМ, които са роми,
проституират и употребяват наркотици. Има и много отявлени хора от общността,
които дразнят със своето поведение. Те не са добре приети от институциите.
Необходимо е да има правила и правилници за отношение към различните хора
и групи от институциите и предлагащите услуги, които да не нарушават правата на
малцинствата. В същото време – ако представител на групата се държи зле – да има
санкции и да важат правилата и за него.
ПСУ съобщават, че дискриминация има и се усеща предимно от клиентите, които
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„смятат всички момичета за боклук“; „те ни ненавиждат, просто защото се
занимаваме с това”. Същото отношение има и от страна на други обслужващи
професии (напр. готвачки, сервитьорки и др. от кухнята към бар, в който има и секс
работници). Причината, изтъкната от репсондентите, е завист заради по-големите
доходи на секс работниците, но без да се отчитат трудностите и психическото
натоварване от секс работата. От друга страна всички участници във фокус групата
категорично подчертаха възможностите за повече независимост и по-добър стандарт
на живот, който им осигурява секс работата.
Насилието е често срещано спрямо ПСУ, предимно от клиенти. В ситуация с
по-агресивен клиент, секс работниците нямат много механизми да договарят
използването на презерватив или да дискутират предпазването от болести,
„гледаш по-бързо да си тръгне и евентуално да не го работиш следващ път“.
Необходима е работа по цялостно намаляване на нивата на насилие в обществото,
които неминуемо рефлектират върху всички групи, особено върху най-уязвимите в
обществото и особено върху методите за превенция както на самото насилие, така
и на инфекции.
Според доставчиците на услуги е сериозна стигмата в малките общности, там
съществува страха от нарушена анонимност. Друг проблем е финансовият поради
пътуването – веднъж за изследване, втори път за резултата. Също и страха от
научаване на положителния резултат. Хората от близките села и градове нямат
физически достъп до тези услуги. Проблем се явява и невъзможността понякога да
се върне резултат на човек от таргетните популации.
Всички подчертават, че основа за достъпа до услуги е самото наличие на тези услуги
– а те в момента липсват. Необходим е финансов и човешки ресурс. Още повече,
че човешкият ресурс го има, изграден е като капацитет и в момента се пропилява.
Добре би било да се предлага разнообразие от услуги. Повече да се говори, открито
да се говори за ХИВ и СПИ – така ще се разчупи стигмата. Да се започне от учениците.
Достъп до услуги за превенция и изследване на теория има, но на практика НПО са
каналите за достъп, а те вече ги няма, защото не работят в този обем. Това означава,
че на практика достъп вече няма.
Един доставчик смята, че хоум-тестингът може да запълни празнина в достъпа до
изследване, но „в листовката трябва да има обяснение, но много ясно написано,
какво означава реактивният резултат и ако има такъв, към кого да се обърне
човекът – място, адрес, телефон, дори и лице за контакт. Най-близките места
трябва да бъдат КАБКИС-ите и НРЛ по ХИВ, а и НПО, работили по темата.“
4. Суб-групи, които не са покрити с услуги по превенция и изследване за ХИВ
Според ИУН, участвали в групова дискусия, голяма част от тях не са знаели, че
съществуват подобни услуги, а са научили за възможностите за подкрепа от самите
аутрич работници, когато те са успели да достигнат до групата. Интересно е, че според
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участниците има хора, които не се грижат за себе си, не се изследват, не взимат
чисти инструменти, не взимат терапията си правилно, защото това би променило
ежедневието им, а това ги притеснява.
ИУН заявяват, че познават хора, които се страхуват, че ще излязат положителни
и това ще им създаде проблеми. Споменават и затвора като място, където е трудно
да се запази конфиденциалност и хората предпочитат да не се тестват, отколкото да
поемат риск да се разбере за евентуален положителен резултат. Съобщават още, че
понякога медицински лица от медицински заведения, проявяват странно поведение
(разпитват дали някъде по тялото има рани, слагат две маски и т.н. без да обяснят
поведението си на пациентите).
Сред МСМ-групата има бедни хора и необразовани (като ромите и бездомните),
които не са достигнати с услугите за превенция и за изследване (безплатно и
анонимно). Информацията достига трудно до тях, има нужда от „превод“ на
информацията на нивото на техните език и разбиране за нещата.
Сред МСМ има групи, които не вярват в съществуването на инфекцията; не
вярват, че ще се случи на тях; не знаят, че съществува услуга анонимно и безплатно
изследване; страхуват се от резултата и не искат да го знаят. Ромската общност е
понякога странно настроена – имат нужда от стимули, за да бъдат изследвани.
Една от участничките във фокус групата сред ПСУ познава Центъра по сексуално
здраве, една е посещавала Центъра по кожни и венерически заболявания, една
получава терапия в Инфекциозна болница и разчита на прегледите и изследванията
там, една предпочита частните лаборатории, въпреки че са платени. Всички обаче
декларират, че при нужда първо биха потърсили сътрудниците на терен, които
познават от години (като Вержиния Илиева) и ще разчитат на техния съвет и насочване
към подходящата медицинска услуга. Всички респондентки не са си правили тест 5-6
месеца, някои и повече, т.е. откакто не получават редовни изследвания на терен и
не са сигурни сега къде трябва да отидат и дали ще има възможност да го направят
скоро. Никоя от тях няма здравни осигуровки в момента и не могат да ползват
услугите на здравната система в България; обикновено ги плащат при необходимост,
напр. при планирана операция.
Доставчик на услуги допълва, че бисексуалните мъже са трудно достъпни, както
и неизследваните им хетеросексуални партьорки-жени. Друг доставчик допълва, че
ИУН са само частично покрити в момента, а пропуски има сред ромската общност.
Трети доставчик е на мнение, че хората, които за дълго са откъснати от семействата
си, са пропуснати – сезонни работници, работещи в транспорта и т.н., като част от тях
са в групата на „проституиращи и техните клиенти“. Друг доставчик допълва този
отговор, че не са обхванати клиентите на ПСУ.
Доставчици съобщават, че бежанците не са достигнати с услуги. „Трудно е с
арабите, с африканците е по-лесно да се говори за секс, а голяма част от тях си
знаят. Нелегалните, без документи, са „абсолютна дупка”.
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Доставчиците съобщават, че сред МСМ има затворени групи с труден достъп, при
проституиращите също. Липсват услуги за деца по отношение на ХИВ, а сред тях има
употреба на синтетични наркотици и ранен секс с множество партньори.
Доставчик на услуги съобщава, че са пропуснати с превенция и изследване за ХИВ
тези членове на групите, които са по-високо в социалната йерархия.
Пропускат се и хората в институциите.
5. Нископрагови центрове за изследване на ХИВ
ИУН знаят, че има места за тестване и ги познават. Усещат спирането на Програмата.
На МСМ е известно, че има места за безплатно изследване.
ПСУ познават сътрудниците на терен, които работят с тяхната група и имат доверие
на тях.
Достачвчиците на услуги познават нископраговите центрове (НПО и КАБКИС), но
подчертават, че са били крайно недостатъчни за огромен град като София (дори и в
„силните“ години на ППКХС), а работата им в момента е замряла и това крие огромни
рискове от концентриране на инфекцията и пренасянето й към общата популация.
6. Адекватни ли са настоящите стратегии за превенция? Какво трябва да се направи,
за да се подобрят услугите в областта на превенцията и изследването за ХИВ
Според ИУН, участвали в групова дискусия, има места, където има оставени от
аутрич екипите игли и спринцовки, но те се продават от хората, които би трябвало
да ги разпространяват безплатно (злоупотребяват). По-скоро няма безплатно
разпространение на игли и спринцовки, а ако това се случи, е изключение. Масово
инструментите се използват като разменна монета за пари или наркотик. Но
уточняват, че има недостиг на инструменти, основно защото бусът минава рядко или
изобщо не минава на местата, където се събират.
ИУН смятат, че за да се подобри превенцията, трябва:
• Бусът да си работи както преди. Това ги подсеща да се изследват. В него се
чувстват сигурни и спокойни – никой няма да им навреди.
• Дневният център „Посока“ да работи всеки ден плюс събота и неделя. Да могат
да слушат повече музика и да гледат повече телевизия.
• Да има приюти, където да могат да преспят бездомните. Преди време, когато са
били настанени във Виетнамски, са били много по-добре здравословно. Сега спят в
изоставени къщи.
• Заявяват остра нужда от здравна помощ. Необходими са и услуги, насочени към
проблемите на жените.
• Имат нужда от спиртни кърпички, вода, дамски превръзки, превръзки за рани и т.н.

45

МСМ са на мнение, че са необходими:
• Образователни кампании (в интернет и чрез приложенията на мобилните
телефони) за сексуалното здраве – за риска от заразяване със СПИ и необходимостта
да знаеш ХИВ-статуса си и този на партньора, както и от използването на
презервативи и лубриканти;
• Реализацията на кампании (с активно участие на хора от общността) за
образоване на МСМ за видовете и начините за правилно използване на предпазни
средства (презервативи и лубриканти) и масовото им раздаване (безплатно за
затруднените финансово, с намаление и промоции – за другите групи);
• Кампании (интернет/приложения за мобилни телефони) за местата и начините
за изследване и консултиране за ХИВ и СПИ – безплатни и платени услуги; бързи
тестове и тестове в лаборатории; интернет-базирано консултиране – безплатно и
анонимно за актуални въпроси;
• Съществуване на Центъра за сексуално здраве или друга подобна институция,
управлявана от екип на НПО, с представители на хора от общността – предоставяне
на гей-френдли услуги по консултиране и изследване за ХИВ и СПИ; прегледи
от дерматовенеролог (безплатни или частично платени, ваучери); раздаване
на безплатни/частично платени презервативи и лубриканти и брошури за
видовете секс и рисковете; удобни часове за посещения за хората от общността;
предлагане на изнесени услуги – извън сградата/територията на Центъра – в
заведения (популярни) или с микробуси (мобилни услуги); Този център може да
бъде и мястото, където да се ситуират офисите на различните ЛГБТИ-организации
(те нямат офиси към днешна дата) и това може да помогне за развитието на
общността.
• Възможности за закупуване на тестове за ХИВ и други СПИ за домашна
употреба – само ти да си знаеш статуса (и ВАЖНО! Необходимо е да има 24-часова
линия за консултации – телефон, мобилен телефон, интернет – за коментар на
резултатите от теста, както и подробно описание на начините на правене на теста
и резултатите от него (като книжка, която да се добави в опаковката на теста);
• Предлагане на ПрЕп и ПЕП – модерни начини за предпазване от заразяване
с ХИВ в различни държави по света – информация, кампания, обяснения/
разяснения, преводни материали и публикуването им в интернет и социалните
мрежи, достъп до специалисти (лекари), които да обясняват терапията и
действието й. Безплатна/частично платена терапия – ПрЕП и ПЕП – платена от
бюджета на МЗ или общините;
• Ваксинации за хепатити – това е друга модерна препоръка за ограничаване
разпространението на хепатит (сексуално предаване на хепатит В). Възможно
е безплатно ваксиниране на затруднени представители на МСМ, а също така и
промоции (ваучери за намаление) на ваксините за други, които имат рисково
поведение.
• Трябва да се популяризират местата за услуги (гей-френдли, КАБКИС),
които са безплатни и анонимни сред групите и различните под-групи. Трябва
да има възможности за съобразяване на работното време с възможностите и
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характеристиките на групите и под-групите. Трябва да има тестове за домашна
употреба. Трябва да има услуги за консултиране и изследване на половин цена (с
ваучери или на промоция, на кампании в общностите, по НЗОК като профилактика).
Кампанията в интернет и мобилните приложения също е препоръчителна. Трябва
да има разнообразни канали за комуникация и мотивация на групата – банери в
интернет, затворени групи, мобилни приложения с покани за тест и кампанийни
дейности. Включително да има подаръци и различни рекламни кампании
(томбола, интересни презервативи или лубриканти, секс играчки).
Предоставяните до скоро безплатни и анонимни услуги на терен се оценяват от ПСУ
във фокус групата като „най-доброто, което ни се е случвало“, а често и единствената
грижа към тази група. Обикновено секс работниците не споделят за своята дейност,
когато посещават институции, медицински или социални услуги, поради срам и
нежелание да се излагат на стигматизиращо отношение. Често им се налага да водят
двойствен живот и единствените хора, с които могат открито да говорят за работата
си и на които могат да задават въпроси без задръжки и притеснения, са сътрудниците
на терен. Те познават предимно тази услуга и единствено нея оценяват като напълно
адекватна на техните специфики и потребности.
Доставчик на услуги е на мнение, че за да се подобрят услугите в областта на
превенцията, трябва да има политическа воля и подкрепена на институционално ниво.
Доставчик на услуги е на мнение че трябва да се подобри дизайна на стратегиите
за превенция с фокус адаптиране на услугата към конкретната група и да има
политическа воля на ниво град и припознаване на проблема от отговорните
институции.
Всички доставчици на услуги са категорични, че има огромна необходимост от
възстановяване работата на терен с уязвимите групи – не само изследванията,
а цялостната превенционна дейност. Един от тях смята, че не само трябва да им
се предоставят превервативи и материали за безопасно инжектиране, но и да ги
научат, че ако нямат, трябва да си купят.
„Да се подобри финансирането. Това веднага ще рефлектира върху качеството
на услугите по превенция и изследване за ХИВ. Държавата трябва да поеме
отговорност. Да бъдат въвлечени НПО отново и по-активно.“
Според доставчик на услуги „Изследването за ХИВ би следвало да бъде включен
в пакета за профилактична дейност на ОПЛ. Трябва да е по желание, а не просто
да вземат кръв и да пуснат всичко в пакета.“
„Всеки, който пожелае, да има възможност да бъде включен в метадонова
програма.“
„Стратегиите за превенция са безкрайно неадекватни и закъснели, статични
и в резултат на това неефективни, това ще стане ясно много скоро. Рисковите
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практики се развиват мълниеносно. Имахме шанса да вървим две крачки напред
пред групите си, имаше изградена инфраструктура и система от услуги, добра
система за насочване вкл. между НПО и добра колаборация – това е на път да
се срине, вече се срива с гръм и трясък. За да не се срине, трябва да работим, да
продължим и даже да се разрасне работата.“
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕРАПИЯ И ДОСТЪП ДО ТЕРАПИЯ
1. Групи със затруднен достъп до лечение за ХИВ
Според участвалите в груповата дискусия ИУН в момента всички са със затруднен
достъп, поради факта, че „буса“ го няма. Преди са получавали подкрепа, сега няма
от кого.
МСМ знаят, че при положителен резултат, клиентите получават подкрепа от
консултантите. В Центъра за сексуално здраве се предлага взимане на венозна
кръв и изпращането й до Централната лаборатория, която единствена в държавата
определя дали един човек е позитивен. Смятат, че проблем с насочването към
терапия имат употребяващите наркотици или ромите.
Доставчиците са на мнение, че затруднено е насочването към терапия на хората,
които отказват да приемат, че са ХИВ+ по различни причини (културни, срам, стигма,
че ще ги отхвърлят). Голяма част от тези хора са от малки населени места и им
липсва доверено лице, с което да споделят, да ги подкрепя и мотивира. Хората от
етническите малцинства (по-специално ромите) са със затруднен достъп до терапия.
Също и децата, бездомните и хората с настойник. При липса на документи няма
как човек да бъде насочен към терапия. ИУН са със затруднен достъп, като това
важи особено за тези, които активно употребяват наркотици. Тези от тях, които са
включени в метадонови програми и нямат рецидиви, имат по-големи шансове да се
включат на терапия.
Важно е да бъде отбелязано, че на никой в страната, независимо от неговия статус,
не се отказва лечение. Негативните социални и поведенчески фактори, създават
предпоставки за не включване в терапия.
2. Причини ХЖХИВ да не се включват в лечение
Според ИУН пречки не съществуват, но споменават лични причини за неприемането
на терапията – страх, неразбиране, става им лошо, безсъние, лекарствата са много
силни, намаляват действието на метадона.
Доставчик на услуги е на мнение, че не се включват на терапия хора, които трудно
понасят медикаментите, но това е малка част от пациентите.
ИУН, които инжектират активно, имат по-малки шансове да се включат на терапия.
Има и пациенти, които са с ниска здравна култура, не разбират проблема или не
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желаят да се лекуват. Тук е ролята на НПО да работи с тях.
Някои пациенти просто нямат подходяща храна за терапията и затова не я започват.
Има пациенти, които не започват терапия поради начина, по който са посрещнати
в отделението за лечение на ХИВ.
МСМ търсят активно информация, информирани са и приемат терапията. В
голямата си част те са с добър социален и икономически статус.
Проблем е за хората от други населени места, защото трябва да пътуват от
отделението за лечение на ХИВ (финансови причини).
Доставчик смята, че това е лична отговорност „За ИУН проблем е дали има
съзнанието, силата и волята да вземе лекарството. Затова е и тази услуга
„водене на случай”, която включва и това – да бъде придружен. Остава въпросът
доколко такъв човек без контрол може да си взема лекарства, защото приемът е
ежедневен. Трябва да има отговорно лице – родител, член от семейството. Няма
как да е медицинско лице, освен в метадонови програми или дневни центрове.
Оставени сами на себе си част от тях не си взимат лекарствата.“
Липсата на подкрепяща среда в семейството, в обществото.
Доставчик на услуги е на мнение, че с ИУН се работи най-трудно, защото те си
изхвърлят или дори продават терапията.
При проституиращите причините да не започнат терапия са мобилност, нужда
от мотивиране, придружаване. Съществена роля играе и социалният статус. От
съществено значение също при тях е посредничеството на сътрудници, които биха
осигурили достъп до терапия и проследили придържането към нея.
3. Система на комуникация и препращане с различните правителствени,
неправителствени и частни звена, които откриват ХИВ позитивни пациенти
МСМ знаят, че съществува добра практика – екипът на Центъра за сексуално
здраве (НПО) има добри колегиални отношения с Потвърдителната лаборатория за
ХИВ и Отделението за лечение в Инфекциозна болница. Взима се кръв от хората
с реактивен тест и се попълват документите, които след това с кръвната проба се
пращат в Централната лаборатория. След потвърждаването на резултата, се издава
протокол (който е основание за проследяване на случая в лечебно заведение).
След това се записва час за първичен преглед и проследяване в отделението в
Инфекциозна болница за хора с ХИВ. Човек от ЦСЗ придружава позитивното лице
(като услуга, т.н. водене на случай). Отношенията между консултантите в ЦСЗ и ХИВпозитивните пациенти са индивидуални и професионални, има сериозна подкрепа
и консултации, съвети и препоръки. Сериозна подкрепа и добра практика е това
нещо да продължи!
Една от участвалите в груповата дискусия ПСУ е регистрирана в Инфекциозна

49

болница и получава терапия, но останалите не знаят каква е процедурата по
потвърждаване и лечение за ХИВ и разчитат на информация от сътрудниците на
Фондацията.
Доставчиците на услуги са на мнение, че е изработена добра комуникация между
НПО и ЛЗ, здравните заведения (НРЛ по ХИВ и РЗИ). Сътрудничат си и нямат проблеми в
комуникацията, в насочването. Но „Правителството трябваше да изработят една
гъвкава стратегия и на общинско ниво и нищо не се получи“ – доставчик изказва
недоволство от липсата на общинско ангажиране по проблема. Доставчиците
са категорични, че системата е работела, докато ги е имало тези звена.
РЗИ смятат, че са изолирани от системата „Правителствени (организации)
ни търсят единствено да ни възложат работа. НПО насочват клиенти към
КАБКИС.“
Доставчик на услуги съобщава за лош отзвук от работата на частните лаборатории,
тъй като там не се извършва ефективно препращане на пациентите към НРЛ по ХИВ.
4. Стигматизирани от медицинския персонал лица
Според всички участвали в проучването ИУН съществува лошо отношение и
дискриминация към тях от всяко медицинско звено. Единствено са доволни от
отношението на здравните работници, които работят със зависимости.
Има индивидуални оплаквания от лошо отношение и леки подигравки на
медицинския персонал към МСМ. Записването на час е трудно – понякога в
отделението за ХИВ не вдигат телефона, а няма и часове седмици напред. Условията
в чакалнята в отделението за ХИВ в София също не са добри – помещението е малко
и има и други проблеми с условията за чакане и прием. Медицинският персонал е
натоварен и доста нервен понякога. Случват се неприятни за клиентите отношение
и повишен тон – има индивидуални устни оплаквания. Пациентите не смеят да се
оплачат, защото разчитат на тези лекари и мед. сестри за в бъдеще. НПО, работещи с
МСМ и ХЖХИВ, са поставяли няколко пъти проблема за малката чакалня и условията
за първични прегледи и проследяване пред СУП на Програма „ПКХС“. Клиентите
също са се оплаквали пред консултанти за някои недобри практики, но запазването
на колегиалните отношения е причината проблемите да се поставят на масата
дипломатично. И да се търси решение на всеки отделен случай – вкл. подкрепа и
допълнително посещение на Отделението в компанията на консултанта, който е
открил клиента с позитивен/реактивен тест. Това може да се преодолее с написването
на Етичен кодекс, валиден както за пациентите, така и за персонала. Преместването
на Отделението на друга, по-голяма площ, също е едно от решенията. Работата на
НПО, общностите и мед. персонал, по посока опознаване и приемане на различията,
също може да промени положението.
Доставчик на услуги смята, че като цяло в ЛЗ има проблем, когато се установи
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пациент с ХИВ, което показва, че лекарите не са достатъчно добре запознати с
универсалните предпазни мерки. „От друга страна има лекари и ЛЗ, където се
приемат и обслужват лица с ХИВ, без да има проблем. Новото поколение лекари, в
чието обучение е застъпена тази тема, имат по-нормално отношение към тях.“
Доставчиците на услуги са на мнение, че няма проблем със стигмата от страна на
персонала в Инфекциозна болница (там има по-скоро „прегаряне“), докато стигма
определено има от лекари от други лечебни и здравни заведения.
Доставчиците на услуги смятат, че и трите таргетни групи са стигматизирани
от медицинския персонал, както и хората с неугледен външен вид и роми, като
причината е ниската култура на самия персонал, а също и неразбирането какво се
включва в термина професионализъм. По-младите специалисти обаче са по-малко
стигматизиращи.
НПО, които работят с групите в риск се опитват да преодолеят предразсъдъците
на медицинските специалисти. Липсата на конкретни програми правят работата
много затруднена и се предприемат решения „в ход“ спрямо конкретния казус. Вече
има специалисти, невролози, гинеколози, дермато-венеролози, стоматолози, лични
лекари, които са разпознати и приятелски настроени. В повечето случаи се препраща
към тях.
5. Степен на информираност на отделните ключови общности, засегнати от ХИВ
Представителите на общността на МСМ са в повечето случаи добре запознати
с терапията. Интересуват се сериозно, четат в интернет, задават доста въпроси.
Консултантите от фондация „И“ (НПО, работещо с ХЖХИВ) също провеждат своите
консултации и разяснения по отношение на терапията. Пациентите също задават
въпроси и на своите лекуващи лекари и настояват за най-добрите медикаменти
за контрол на инфекцията. Проблем е липсата на изследване за вирусен товар за
контрол на терапията, който не се предлага в София от няколко месеца.
Доставчиците на услуги са на мнение, че митовете се поддържат от инфектираните
– че има странични ефекти, терапията е токсична, че ХИВ не съществува; ходят на
врачка.
Доставчик е на мнение, че групите са много по-информирани и това е начинът да
се преборим с митовете „Групата на ИУН е по-информирана в момента, отколкото
преди време. Хората са по-информирани. Относно митовете, да, има ги. Найразлични. Но с повече информация, те стават все по-малко“. Доставчик смята, че
при тях мисълта е за следващата доза и няма стабилност и интерес към терапията.
Проституиращите се придържат към терапията, с изключение на ромската общност,
в която са разпространени митове, но не само за ХИВ, а и за други здравни проблеми.
Доставчик на услуги споделя, че „Докато се работеше на терен от НПО,
информираността беше много добра“.
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6. Услугата „водене на случай”
ИУН заявяват, че след прекратяване на дейността на програмата за обмен на игли
и спринцовки вече не знаят към кого да се обърнат при случаи на новозаразени с
ХИВ. За подобни услуги в близкото минало са чували или имат личен опит.
МСМ познават услугата, която е за ХЖХИВ във финансираната от Глобалния фонд
програма, която приключи през м. май 2017 г. Дейностите се реализираха от екипа
на НПО, работещи по Програмата, с хората от общността на МСМ – изследване
и консултиране, включване към проследяване и терапия, психосоциална и
емоционална подкрепа, свързване с НПО, работещо с ХЖХИВ (фондация „И“ –
консултативен кабинет в София). Подкрепата за съществуването на Центъра за
сексуално здраве и на Консултативния кабинет на фондация „И“ в столицата е едно
от предизвикателствата пред Националната програма по ХИВ и СПИ (2017-2020 г.) и
пред Столична община – необходимо е намирането на подходящи помещения или
настаняването на двете услуги под един покрив, както и подкрепа за тяхната работа
(наем, режийни разноски, работни заплати, други разходи).
Доставчиците на услуги са запознати с воденето на случай (те самите я предлагат).
Но тя вече не съществува.
7. Подобряване достъпа на клиентите до лечение за ХИВ
ИУН имат нужда от:
• приюти
• дневен център с пълно работно време
• храна, дрехи и санитарни материали
• медицинска помощ
• обмен на игли и спринцовки
• водене на случай
• групи с психолог
• обучения
Добрите практики (описани реално в интернет или в социалните групи) и реалната
подкрепа/помощ може да доведе до активното включване на МСМ към включване
в процеса на свързване с грижите – хората с ХИВ да разберат и почувстват тази
подкрепа и приемане. Социалните и културни контакти между хората с ХИВ и други
представители на общността на МСМ може също да даде добри резултати за част от
засегнатите от инфекцията. Може да има и благотворителни кампании за събиране
на средства за конкретен казус/случай на човек, засегнат от инфекцията, който е
обект на агресия или има нужда от социална/здравна помощ.
Доставчик на услуги е на мнение, че няма затруднен достъп до терапия, освен
по финансови причини (пътуване). „Ако общината финансира пътуването, ще е
по-добре.“
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Доставчик на услуги предлага НЗОК да се включи в системата за лечение
„Революционно звучи да включим ОПЛ да дават тази терапия, разбира се след
предписание от специалист. Но това е промяна в цялата система – преминаване
към НЗОК, което ще изключи неосигурените.“
Доставчик на услуги смята, че осигуряването на здравни медиатори в съответните
групи ще подобри достъпа до лечение, както и наличието на услугата „водене на
случай“, която вече не се предлага. Тук е необходимо подобряване на финансирането
на тези звена, както и наличието им.
Доставчик на услуги е на мнение, че най-важното е редовни доставки на лекарства
и консумативи.
Повече базирани в общността услуги, насочени предимно към МСМ, ИУН и роми.
ИУН и ромска общност няма да имат достъп до терапия без усилията на НПО
(подобно на модела на ГФ).
Ако няма политическа воля да бъдат подкрепени компетентните в областта НПОта, трябва да се намерят други механизми за справяне. Някой трябва да се погрижи
за тези общности, пък било то и местните РЗИ или здравни служби.
Задължително трябва да се помисли за изписване на терапия за по-дълъг период.
Ежемесечните посещения за получаване на лекарства затрудняват хората и са
предпоставка за отпадане от терапия.
ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ТЕРАПИЯ
1. Групи със затруднения за придържане към терапия
МСМ съобщават за лицата, живеещи извън София и факта, че лекарствата се
предоставят само за месец. Има и заявени случаи на отказ от терапия, защото преди
да се употребява лицето се е чувствало по-добре. Споделен е и случай, когато е
намерена опаковка на медикамент на човек на лечение от негов сексуален партньор,
който е проверил в интернет за какво и как се използва това лекарство, което от своя
страна е прекратило отношенията между партньорите в последствие.
Доставчици на услуги са на мнение, че ИУН имат проблем с придържането
към терапия, особено тези от тях, които активно инжектират. По-голям шанс за
придържане към терапия са включените в метадоновите програми, които са „чисти“.
Също и лицата с психични отклонения; децата на улицата; бездомните;
неграмотните, ромите.
Доставчик на услуги смята, че децата и маргинализираните групи имат затруднено
придържане към терапия.
Минимален брой лица, които имат проблем с концепцията за прием на терапия
„до живот“, но при работа с тях това се преодолява.
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При лоша комуникация между лекарите в Инфекциозна болница и пациентите:
„На едно момче от ромски произход му казали „ти си добре“. Той е решил, че е
излекуван и спря да ходи там“.
2. Фактори, допринасящи за придържане към терапия
Внимателната и достъпно поднесена информация от медицинските специалисти
и от консултанти, имащи специално отношение към ХЖХИВ (има такива консултанти
от екипите на НПО) е един от начините за повишаване мотивацията за придържане.
Друг начин е обяснението за последствията и усложненията от инфекцията при
липса от придържане към лечение.
Обяснението как това е хронична инфекция, която е подобна на заболяванията за
сърце и диабет и има нужда от поддържащо лечение, също може да свърши работа.
Отговорността на човека към собственото здраве.
Воденето на случай – изигра много голяма роля и е решението на всички проблеми
във всички области – превенция, лечение, придържане към терапия и т.н. Наличието
на професионалист, който се грижи за човека и следи този процес.
Семейството, средата, подкрепа;
Минимален брой таблетки на ден;
Приемът на лекарство да не е обвързан с храна;
Добра поносимост на терапията, да не влошава качеството на живот, да няма
странични ефекти.
3. Фактори, допринасящи за отпадане от терапия
Липсата на информация за усложненията от липсата на лечение;
страничните ефекти от лечението и липсата на тяхното обяснение от страна на
медицинските специалисти;
отдалеченост от отделението за лечение и аптеката, която предоставя лекарствата;
пътуването през сезоните за по-дълго време (работа, учене);
липса на подкрепа от близките и роднините и приятелите;
работещите в чужбина, които не винаги от тук могат да тръгнат с достатъчен брой
опаковки, а не винаги успяват да се включат на терапия в чужбина.
Обстановката в Инфекциозна болница (не отношението на персонала) – липса на
конфиденциалност и се засичат роднини, партньори.
Взимат кръв от 8 до 10:30, което е крайно недостатъчно. Има хора, които технически
не могат да се вместят в това. А и ако дойдат 15 пациента, това време е недостатъчно.
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Ако няма кой да ти дава лекарствата, ако друсаш.
При силни странични ефекти и неразбиране от страна на лекарите за смяна на
терапия. Споделят, че преди терапията са се чувствали по-добре от сега, когато я пият.
Отричане и на своя глава я спират, защото се получава ефект на „умора“ от
продължителен прием.
Решават да пробват алтернативни методи и я спират.
Решават, че са се „излекували“ и спират за определен период.
4. Действия от страна на медицинските специалисти, работещи в областта, които
биха били полезни за подобряване на придържането към терапия
Сериозното и професионално консултиране (вкл. в услугата „водене на случай“),
предоставяно от подготвени специалисти (консултанти от мед. отделения, НПО на
ХЖХИВ, хора от общността на МСМ, специално обучени по този въпрос, пациентски
организации и групи за самопомощ), сериозно може да подобри придържането
към лечение. Наличната информация (достъпна, адекватна, интересна, филмирана)
в интернет и в групите в социалните мрежи също може да подобри ситуацията за
придържане към лечението. Напомнящи съобщения с СМС или пък по мобилните
приложения – също може да бъдат подобряващи ситуацията фактори. Отделяне на
повече внимание и консултиране на пациентите. Винаги, когато има доверителна
връзка между лекар и пациент, терапията протича по-успешно и пациентът е помотивиран да изпълнява предписанията на лекаря. Ако се поддържа позиция
„психолог”, към който пациентите да могат да се обърнат и да получат подкрепа. И
тази услуга е извън обхвата на НЗОК.
Повече информираност на пациентите на разбираем за тях език. Разговор с
пациента – това е най-важното. Да се обръща повече внимание и да се провеждат
консултации за терапия, режим на прием, начин на живот.
Трябва да се говори защо трябва да се изследват хората, каква е целта на терапията,
защо веднага трябва да се започне терапията. Трябва специалисти в сериозни
предавания да говорят. До момента е имало единици добри предавания
Участие на ОПЛ и тесни специалисти в работата с ХИВ+. „Имаше методически
указания, раздавани от РЗИ в болниците, но не се погледна сериозно на това
нещо.”
Да се отдели повече време за дискусия и консултиране на пациента - по-човешко
отношение.
В отделението медицинските сестри или специално назначени социални
работници да изпълняват ролята на консултанти по придържане към терапия.
Включване на фармацевтите в процеса на придържане към терапия в момента на
изписване на лекарствата, както е в повечето развити държави.
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5. Доставки с лекарства спрямо нуждите на пациентите
С новото методическо ръководство – да, отговарят. Цената у нас е изключително
висока, по-висока от тази в Германия и други зап. европейски страни, където в пъти
е по-висок стандартът. Това, за което трябва да се работи, е намаляване на цената на
лекарствата, за да може да отговорим на всички, които имат нужда.
Доставчик на услуги съобщава, че твърде малко са хората на съвременна терапия.
Пациентите искат да си вземат лекарствата за по-дълъг период, а това е невъзможно
поради логистични причини.
6. Осигуреност с човешки ресурси и натовареност на отделението за лечение на
ХИВ в София
МСМ споделят мнението, че има нужда от увеличаване работното време
(приемното време) на Отделението за лечение на ХИВ, което ще позволи по-бързото
записване на час за преглед и лечение. Пациентите стават свидетели на оплакване от
персонала на Отделението за липса на лекари и друг мед. специалисти – това може да
се коментира с ръководството на болницата и да се потърсят начини за привличане на
допълнителни кадри и за система за тяхното допълнителна материално стимулиране
– по проекти, с дарения, с частично заплащане на дейности и услуги.
Доставчиците на услуги са на мнение, че има свръх натоварване за персонала в
София. „Няма хора, същият брой сестри са при нараснал брой ХИВ+“
„Не. Нито в една област. Нито административно, нито в лечебната мрежа,
нито в НПО сектора, никъде.“
Прегряване на персонала;
Ниско заплащане на сестринския труд;
Малко пространство, тясна амбулатория;
Претоварване с административна работа в отделението.
Един доставчик е на мнение, че ресурсите са достатъчни, но има проблем с
организацията на работния процес. „Достатъчни са. Пропуски в организацията
на работния процес. Трябва да се делегират повече права в консултиране
на медицинските сестри - сега те са в ролята на взимащи кръв и изписващи
рецептурни книжки. Да се помисли за изписване на терапия за по-дълъг период.
В момента в София се изписват около 1000 рецепти на месец, което прави
работата тромава и създава напрежение.“
7. Какво може да се подобри при пациенти с наркотична зависимост
Да се организира услуга, здравно-социална, за дневен център, където те да имат
занимания, трудова дейност, да се организира мед. лице да контролира приема на
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лекарства (сестра поне). Или отговорен член от семейството.
Доставчиците на услуги смятат, че нещата не са както трябва. Трябва на едно място
да се лекува ХИВ и да се дава метадон – така се пестят и пари за лекарства, трябва
да е интегрирана услугата.
Трябва да се промени цялостната концепция относно лечението на зависимости.
Трябва да се въведат и интегрирани услуги за пациентите, които са зависими и
имат ХИВ.
Трябва да има и грижа за екипите, които работят там.
Да се поддържа услугата водене на случай.
Силна социална програма – екип от консултанти и достъп до услуги. Това е
групата, която най-много се нуждае от консултиране, мотивиране, придружаване и
проследяване на приема на терапия.
ХИВ И ТБ КАТО КОИНФЕКЦИЯ
ИУН знаят, че в „Инициатива за здраве“ са правили тестове за ТБ.
Лечението на допълнителни, свързани с ХИВ-инфекцията, болести се осъществява
по принципи и правила, посочени в нормативната база. Част от ХЖХИВ са здравно
осигурени и могат да ползват услугите на системата на НЗОК. Част от неосигурените
получават подкрепа за болнично лечение по линия на социалното подпомагане.
Има случаи на подкрепа от страна на близки и приятели и на фирми-дарители –
за осигуряването на медикаменти за някои болести. Отделението за лечение на
ХИВ е свързано (като място и по нормативни документи) с Клиниката за лечение
на ТБ в Белодробната болница и медицинските екипи координират усилията си за
лечението на ко-инфекциите. По мнението на участващите наркотичната зависимост
е голям проблем за пациентите и тя се оказва водещ мотив пред лечението за ХИВ –
има случаи на агресия от страна на пациентите, има и криминални прояви (кражби,
нападения над персонала), нужна е подкрепа от страна на полицията, както и на
специалисти-нарколози. Проблемите, свързани с ко-инфекциите, които нямат
нормативна основа за решаване или тази основа не работи на практика, трябва да
бъдат професионално обсъдени и да се търсят решения, но това трябва да стане
от специалистите, които работят в тези области, както и да се търси подкрепата на
управляващите и на цялото общество.
Доставчик на услуги съобщава, че отделенията за лечение на ТБ от 4-5 г. редовно
предлагат изследване за ХИВ на всички пациенти с ТБ. Не същото се отнася за
отделенията за лечение на пациенти с ХИВ – предлагат изследване за ТБ само на
тези, при които има симптоми за ТБ. Трябва повече хора с ХИВ да се изследват за ТБ
– може да бъде и латентна ТБ.
ТБ се лекува в отделението за лечение на ХИВ, но доставчик е на мнение, че това
не е редно да се прави там, а в пулмологично отделение.
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Всички опортюнистични инфекции в момента се лекуват в ОПИН. Това включва и
туберкулоза, което е изключително притеснително в отделението да лежи например
пациент с мултирезистентна туберкулоза. За останалата по-голяма част от инфекциите
се предписва рецепта и пациентите плащат със собствени средства.
УЧАСТИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ
1. Роля на институциите за осигуряване на подходяща система за превенция,
тестване, насочване към терапия лечение
„На хартия всичко е добре написано, но в момента няма работеща система.
Има недостиг на кадри, ниско заплащане и никой не иска да работи с тези групи
за тези пари, поради спецификата на работата.“
„Компетентни хора да се заемат с тази проблематика, с желание, само
административно обучени – не бива (видяхме какво правят). Трябват истински
експерти – да тръгнат отдолу, с опит на всяко ниво.“
„Трябва да присъстват хора с опит на всяко едно ниво, да има визия, която да
се следва точно и да се спазват сроковете.“
„МЗ осигуряваше тестове, хостваше самата програма, но не осигури
устойчивост.“
„Столична община нищо не осигуряваше.“
2. Роля на общината
Общината трябва да е активна, нейната роля е ключова;
Трябва да се включи с общински помещения, средства, центрове, да поддържа
екипи;
Тези дейности могат да са на едно място и да се осигури общинска сграда, а не
кафета за партийни клубове и т.н.
3. Общински услуги, които могат да бъдат подобрени/създадени за подкрепа на
превенцията, тестването, насочването към лечение на ключовите групи в София
Центрове за социална интеграция и рехабилитация;
Универсални услуги – за всички, включително общата популация, за да не решат,
че това са места само за хора със СПИН;
Общината да е по-активна, далновидна, защото тази инвестиция ще се върне
многократно след 5 г.;
Общината трябва да изгради капацитет в тази област;
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Липсва експертност по отношение на ХИВ, по отношение на превенция също;
Столичната община е една от тези, които не отделя средства за ХИВ, а други, помалки общини отделят средства.
„Има много голямо неразбиране от страна на общината – младите хора
трябва да имат възможности да получават най-различни услуги, информация,
взаимодействие. Дирекция превенция е с най-минимален бюджет, а касае
работата с уязвимите групи, младите хора.“
„Липсва далновидност в общината.“
„Неща, доказали се като работещи, не се припознават от общината.
Неапетитна хапка са уязвимите групи.“
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прави впечатление големият брой интервюирани и участници във фокус група
специалисти, които искат да останат анонимни, т.е. те се страхуват (по една или
друга причина) свободно и открито да изразят своето мнение.
Спирането на дейностите по превенция на ХИВ сред таргетните популации в
края на 2016 г. постави сериозно предизвикателство пред страната. Налице са ясни
рискове от нарастване на новите случаи с ХИВ и тяхното „скриване”, поради липси
на активна работа сред тях. И доставчиците на услуги, и ползвателите на тези услуги,
са категорични, че спирането на превенцията сред уязвимите групи е факт и той не
води до нищо добро.
ИУН отъждествяват превенцията и изследването за ХИВ, грижата и подкрепата за
ХЖХИВ с „буса“ на екипите, осъществявали дейности сред тях. За тях е особено важно
тези дейности да продължат. В противен случай се оформя огромна празнота в тези
услуги и групата остава непокрита. А това е най-лесният път към нова концентрирана
епидемия сред тях и преноса й към общата популация.
Представители и на трите групи познават много добре организациите, които до
скоро са предоставяли услуги по превенция и изследване за ХИВ, имат им доверие
и се чувстват спокойни при тях („най-доброто, което ни се е случвало“). От страна
на други здравни звена са виждали стигматизиращо отношение и имат определени
притеснения да потърсят здравна помощ на друго място.
Представителите на уязвимите групи, както и доставчиците на услуги, са на
мнение, че съществуващите услуги за превенция и изследване за ХИВ в София, не са
били достатъчни, дори и в годините, в които те са предоставяни с най-голям обем.
ИУН съобщават за недостиг на места в метадоновите програми, а МСМ – за малко
места за анонимно изследване. Посочва се липса на услуги, моделирани спрямо
нуждите на конкретната група – т.нар. „community based centers“. Доставчик на услуги
е на мнение, че първичната медицинска помощ, в лицето на общопрактикуващите
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лекари, също трябва да бъде включена в системата за изследване за ХИВ.
Сред основните фактори за достъп до услуги по превенция и изследване за ХИВ е
самото им наличие, т.е. финансирането на тези услуги. Стигмата и дискриминацията
от представители на различни социални групи, както и липсата на професионализъм
в здравните среди, финансови проблеми, свързани с пътуване до местата за
изследване или предоставяне на услуги по превенция, са сред пречките за достъп до
услуги по превенция и изследване. Доставчик на услуги е на мнение, че домашният
тест за ХИВ може да подобри достъпа до изследване, но не и да го замени.
Като непокрити с превенционни услуги суб-групи се съобщават предимно
маргинализираните прослойки на таргетните популации (бедни, необразовани,
етнически малцинства – основно роми, децата в институциите). Освен тях, пропуски
в обхвата има сред бисексуалните мъже и особено техните жени-сексуални
партньори; лицата, задълго откъснати от семействата си (сезонни работници,
работещи в транспорта и др.); затворени (елитарни) групи сред МСМ и ПСУ. Трета
категория необхванати са бежанците и мигрантите, като с част от тях се работи полесно, а с друга – трудно, поради културно-религиозни причини.
За подобряване услугите в областта на превенцията на ХИВ и доставчиците на
услуги, и представителите на уязвимите групи, са категорични, че на първо място
трябва да съществуват тези услуги – да бъдат финансирани. Необходими са и
допълнителни специфични услуги за всяка от уязвимите групи. Предоставяните до
скоро безплатни и анонимни услуги на терен се оценяват от ПСУ във фокус групата
като „най-доброто, което ни се е случвало“.
Насочването към терапия е затруднено поради факта, че НПО вече не работят.
Затруднено е насочването на лицата от маргинализираните групи, без документи,
децата и лицата с настойници, както и пациентите, които отричат съществуването на
ХИВ.
Пречките за започване на лечение и придържането към него са сходни и това са
липса на подходяща храна, липса на лице, което да се грижи за пациента (липса
на подкрепяща среда), неразбиране или нежелание да се лекува, финансови
проблеми, свързани с транспорт до отделението, липса на достатъчно информация
за лечението и страничните му ефекти. Към причините за затруднено придържане
към терапия се включва невъзможността да се взима терапията за повече от месец
напред, неконфиденциалността в отделението за лечение (засичат се роднини,
сексуални партньори, познати).
За започване и придържане към терапия допринасят внимателно и достъпно
поднесената информация от медицински специалисти, воденето на случай,
семейството и подкрепящата среда, минимален брой таблетки на ден, приемът на
лекарство да не е обвързан с храна, добра поносимост, липса на странични ефекти,
наличие на психолог към отделението за лечение на СПИН. Изразени са и мнения за
sms-напомняне.
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Системата за комуникация и препращане с различните правителствени,
неправителствени и частни звена, които откриват ХИВ позитивни пациенти е оценена
като добра, но вече неработеща, поради приключването на ППКХС.
Стигмата по отношение на ХЖХИВ от страна на медицинския персонал е налице
в други здравни заведения, но не и в местата за лечение на ХИВ или метадоновите
програми. Стигма и дискриминация има като цяло и към трите таргетни групи,
независимо от техния ХИВ статус.
По отношение информираността на ключовите групи за ХИВ, доставчиците са
категорични, че тя е висока именно благодарение на активната работа на НПО.
Митове за ХИВ има, но те не са разпространени.
Представителите и на трите уязвими групи познават услугата „водене на случай” и
изразяват съжаление, че тя вече не се осъществява, поради приключване на ППКХС.
Доставчиците на услуги са единодушни, че доставките на лекарства отговарят на
нуждите на пациентите. Малък е броят на пациентите на най-съвременна терапия,
което вероятно е свързано с високата цена изобщо на АРТ у нас, на фона на останалите
европейски държави.
И доставчиците на услуги, и представителите на уязвимите групи съобщават, че
персоналът в отделението на лечение на СИПН в София е недостатъчен. Наблюдава
се „прегаряне” на работещите там. Това е свързано и с много административна
работа, ниско заплащане и лоша организация на работния процес.
Доставчиците на услуги предлагат да се организира комплексна (интегрирана)
услуга за лечение на СПИН и наркотична зависимост.
Лечението на ТБ като коинфекция е организирано в отделението за СПИН, но
според доставчиците на услуги това трябва да става в пулмологично отделение. В
ТБ отделенията редовно се предлагат тестове за ХИВ на пациентите, докато в СПИНотделението се изследват за ТБ само при наличие на индикация.
В резултатите на публикувано през 2013 г. проучване сред 300 ИУН в България
относно знания, нагласи и достъп до лечение на ТБ се съобщава, че страната ни
предлага необходимия набор от достъпни възможности за превенция, изследване,
лечение и проследяване на заболяването, както към отделният индивид, така
и към групата и/или общността. На фона на това обаче се наблюдават социалноикономически и социо-културни бариери за достъп до лечение пред представителите
на тази група, поради нарастващо социално изключване и маргинализация. [36]
Доставчиците на услуги са категорични, че Общината трябва да е по-активна в
дейностите по превенция и изследване за ХИВ. До този момент нейната роля е била
пасивна, но след приключване на ППКХС, Общината трябва да заеме своето ключово
място във финансирането на тези дейности. Те виждат участието й като осигуряване
на общински помещения, в които да се предлагат (финансирани от Общината)
универсални услуги (не само за уязвимите групи).
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ИЗВОДИ
1. Част от доставчиците на услуги искат да запазят анонимност.
2. Основен фактор за намаляващата честота на новите случаи с ХИВ е
превенционната дейност. Липсата на такава дейност (в частност изследване за ХИВ)
също води до нисък брой новооткрити с ХИВ, защото не се достига до тях.
3. Услугите по превенция и изследване за ХИВ в София са били разнообразни,
но недостатъчни по обем. Включването на общностни услуги, както и ангажиране на
първичната здравна помощ, ще разнообрази и подобри обхвата.
4. Основен фактор за достъп до услуги по превенция и изследване е самото
наличие на тези услуги.
5. Фактори, намаляващи достъпа, са стигмата, дискриминацията, финансовите
проблеми.
6. Възможно допълнение на услугите по изследване за ХИВ е домашният ХИВ
тест, но при ясно посочване към кого да се обърне човек при реактивен резултат.
7. Сред всички таргетни групи има необхванати суб-групи, основно
маргинализираните прослойки, но и мигрантите, лицата задълго далече от
семействата си и елитарни (високо стоящи) групи.
8. Насочването към терапия е затруднено в настоящия момент поради спиране
на работата на НПО, осъществяващи тази дейност.
9. Затруднено е насочването на пациенти от маргинализираните прослойки
на групите, децата и лицата с настойници, както и пациентите, които отричат
съществуването на ХИВ.
10. Пречките за започване на лечение и придържането към него са сходни и
това са липса на подходяща храна, липса на лице, което да се грижи за пациента
(липса на подкрепяща среда), неразбиране или нежелание да се лекуват, финансови
проблеми, свързани с транспорт до отделението.
11. Фактори за подобряване започването на терапия и придържането към нея са
информираност на пациентите, воденето на случай, семейството и подкрепящата
среда, минимален брой таблетки на ден, приемът на лекарство да не е обвързан
с храна, добра поносимост, липса на странични ефекти, наличие на психолог към
отделението за лечение на СПИН, както и sms-напомняне.
12. Системата за комуникация и препращане с различните правителствени,
неправителствени и частни звена, които откриват ХИВ позитивни пациенти е оценена
като добра, но вече неработеща, поради приключването на ППКХС.
13. Стигмата по отношение на ХЖХИВ от страна на медицинския персонал е налице
в други здравни заведения, но не и в местата за лечение на ХИВ или метадоновите
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програми. Стигма и дискриминация има като цяло и към трите таргетни групи,
независимо от техния ХИВ статус.
14. По отношение информираността на ключовите групи за ХИВ, доставчиците са
категорични, че тя е висока именно благодарение на активната работа на НПО.
15. Представителите и на трите уязвими групи познават услугата „водене на
случай” и изразяват съжаление, че тя вече не се осъществява, поради приключване
на ППКХС.
16. Доставките на лекарства отговарят на нуждите на пациентите, но е малък
броят пациенти на най-съвременна терапия (вероятно поради високата цена на АРТ
у нас).
17. Броят на лекарите и сестрите в отделението на лечение на СПИН в София е
недостатъчен.
18. Лечението на ТБ като коинфекция е организирано в отделението за СПИН, но
според доставчиците на услуги това трябва да става в пулмологично отделение.
19. Доставчиците на услуги са категорични, че Общината трябва да е по-активна
в дейностите по превенция и изследване за ХИВ. Тя трябва да се включи във
финансирането на центрове за услуги
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

Данните показват, че от 2004 г. насам е извършена колосална по обем работа
по превенцията на ХИВ и ТБ в столицата и цялата страна. Тези дейности и усилия
са спестили на България сценария на Украйна (0,9% от 15-49 годишните имат ХИВ)
или съседна Гърция (сериозен ръст на новооткрити случаи сред ИУН). [2, 5] За да
продължи страната ни да се определя като ниско ниво на разпространение на ХИВ
(или дори концентрирана сред определени групи епидемия), тези дейности трябва
в най-спешен порядък да се възобновят, при това не просто в обема им от „силните”
години на Програмата, а според препоръките на Оптима.
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