
ПАНДЕМИЯТА СРЕЩУ COVID-19 ИЗПРАВЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВИ 

ПРЕД ДЕФИЦИТ НА ЛЕКАРСТВА СРЕЩУ ХИВ 

 

Нараства броят на държавите, които предупреждават, че са изложени на риск от 

недостиг на антиретровирусни медикаменти – ARV, поради пандемията COVID-19, 

алармира Световната здравна организация, информира Zdrave.net на 10.07.2020 г.  

 

73 страни са информирали СЗО, че не разполагат с наличности от тези лекарства, а 24 

са заявили, че имат критично ниски запаси и изпитват затруднения поради прекъсвания 

на доставките на животоспасяващи медикаменти за ХИВ-инфектирани пациенти.    

 

Статистиката сочи, че през 2019 г. в тези 24 страни приблизително 8,3 млн. души са 

се лекували с ARV, което представлява около една трета (33%) от всички хора, които се 

лекуват от ХИВ-инфекция в световен мащаб. 

 

Според генералния директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус информацията за 

риск от спиране на доставките в тези страни е силно притеснителна. 

 

„Държавите и техните партньори трябва да направят всичко възможно, за да 

гарантират, че хората, които се нуждаят от лечение на ХИВ, продължават да имат 

достъп до него. Не можем да оставим пандемията COVID-19 да зачеркне успехите, 

постигнали в борбата с ХИВ през последните години“, каза д-р Гебрейeсус. 

 

Според последните данни, публикувани от UNAIDS и СЗО, броят на новозаразените 

с ХИВ е спаднал под 39% между 2000 г. и 2019 г., за същия период от време смъртните 

случаи, свързани с ХИВ, са се понижили с 51%, а около 15 млн. души по света са спасени 

чрез използването на антиретровирусна терапия. 

 

В момента обаче напредъкът към постигането на глобалните цели на СЗО е в застой. 

През последните 2 години годишният броят на новозаразените с ХИВ достигна 1,7 млн. 

души, а нивото на смъртност, свързана с ХИВ инфекция, намаля незначително  - от 

730 000 починали  през 2018 г. на 690 000 през 2019 г. 

 

Наскоро СЗО разработи и предостави препоръки към държавите как да поддържат 

достъпа до основни здравни услуги по време на пандемията, включително за всички 

хора, живеещи с или засегнати от ХИВ. 

 

Ръководството на СЗО насърчава държавите да ограничат прекъсванията в достъпа до 

лечение на ХИВ чрез „многомесечно разпределение“ – multi-month-dispensing -  подход, 

при който лекарствата се предписват за по-дълъг период от време, до 6 месеца. С днешна 

дата 129 държави в света са възприели тази политика, отчитат от СЗО. Оттам 

препоръчват активно сътрудничество с производителите на лекарства, отговорно 

планиране и прецизна логистиката на доставките. 

 


