
Анонс  от дейностите на РЗИ-Софийска област 
за отбелязване на Свети Валентин и месеца на трезвеността 2020 г. сред  

ученици от горен курс на обучение  от  областта 
 

   
Презентация РЗИ-СО                               Експерти НЦОЗА, РЗИ -  СО       

   

На база двойния повод и като част от образователна кампания за превенция на ХИВ/СПИН, 

сексуално предавани инфекции и  злоупотреба с алкохол, на 14.02.2020 г. се проведе съвместно 

мероприятие на Национален  център по обществено здраве и анализи и Регионална здравна 

инспекция – София  област. В него взеха участие  ученици от 10-ти и 11-ти  кл. от СУ „Летец Христо 

Топракчиев” гр. Божурище, педагози и психолози. От експерти на НЦОЗА и РЗИ - София се проведе  

интерактивно обучение на младите хора с представени две  лекции под формата на презентации. 

Инициативата имаше за цел повишаване на информираността на учениците, утвърждаване на вече 

придобити знания за здравните и социални последици от дискутираните състояния, мотивиране за 

адекватно поведение и различни алтернативи за здравословен начин на живот. В светлината на 

втория етап на Националната АНТИСПИН кампания - 14 февруари 2020 г.  учениците обсъдиха с 

лекторите резултатите от предварително проведените тематични анкети, показали правилни 

отговори в 96%. Бяха предоставени здравно образователни информационни материали, в 

електронен и хартиен формат, издадени от МЗ, НЦОЗА, БАСПСЗ, УНИЦЕФ и издания на 

Инспекцията, кондоми. Последните данни на МЗ за разпространението на ХИВ/СПИН в страните на 

ЕС и ЕИП и честотата на новорегистрираните случаи предизвикаха интерес и въпроси относно 

съвременната антивирусна терапия, прилагана в Р. България. 



 

ХИВ/СПИН СПИ - СЪСТОЯНИЯ НЕСЪВМЕСТИМИ С НЕВЕЖЕСТВО, СТИГМА И БЕЗОТГОВОРНОСТ 
 
 
 

 



 

 



 

 
Симулация с алкоочила 

 
 



 
Кампания с единадесетокласници  в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Ученици от горен курс на обучение от СУ "Васил Левски " град Елин Пелин бяха  

 
направили представяне на великите любовни истории на Жорж Санд и  

 
 Фредерик Шопен, Есенин и Айседора Дънкан, Фьодор и Анна Достоевски и 

 
 други послания, който бяха закачени на дърветата пред входа на училището. 

 
Д-р В. Алексиева и психолжката  М.Тодорова от РЗИ - София област запознаха 

аудиторията със статистиката отостно  броя  на заразените и заболели от  СПИН в 
страната и с темата  Какво знаем и какво  не знаем за СПИН,  чрез презентация   
подчертавайки, че  случайните връзки под въздействието на алкохола и свързаната с 
тях интимност крият особено голям риск, както по отношение на ранната и нежелана 
бременност с всичките социални и психологически проблеми, така и от заразяване с 
болести, предавани по полов път. Учениците от 11-тите класове се изказаха относно 
КАК НЕ СЕ ПРЕДАВА ВИРУСЪТ НА СПИН и  КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ СПИН, след 
което последва дискусия. Заедно с педагози и медицинския специалист от здравния 
кабинет се обсъди  и темата за злоупотребата с алкохол по повод месеца на 
трезвеността. Лекторите предоставиха здравно информационни материали и 
адресите на КАБКИС  в гр. София. 

Училището ,беше подходящо украсено, а учениците си подариха цветя, 
валентинки ,балони и сърчица. Ръководството на учебното заведение ги почерпи с 
шоколадови бонбони. 

 


