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Въведение
Наръчникът е предназначен за педагогическите специалисти при провеж-

дането в училищна среда на различни обучения, дебати, дискусии, консултации 
и превантивни кампании по превенция на рисковото сексуално поведение и по 
въпросите за сексуалното и репродуктивното здраве. Помагалото съдържа баз-
исна информация за превенция на рисковото сексуално поведение, ХИВ/СПИН и 
на сексуално предаваните инфекции, както и за факторите за сексуално и репро-
дуктивно здраве сред млади хора. Наръчникът ще способства за развиване на 
капацитет за осъществяване на превантивни дейности, които биха способствали 
намаляването на риска от ХИВ/СПИН, СПИ и нежелана бременност в ранна въз-
раст, чрез повишаване информираността на младите хора и осигуряване на под-
крепяща ги среда за информиран избор за безрисково сексуално поведение.

Актуална ситуация
В представителни за страната изследвания и статистически данни бяха кон-

статирани изключително тревожни тенденции, свързани със знанията и поведе-
нията на младите хора по отношение здравето им. 

• Едва една четвърт от младите мъже и жени, на възраст 15-24 години, позна-
ват начините на предпазване от ХИВ и сексуално предавани инфекции и отхвър-
лят основните заблуди по отношение на предаването на ХИВ.

• Над 15% от младите мъже и жени, на възраст 15-24 години, са имали полов 
акт преди 15 годишна възраст.

• Една пета от младите мъже и жени, на възраст 15-24 години, са имали пове-
че от един сексуален партньор през последните 12 месеца.

• Всеки трети от младите мъже и жени, на възраст 15-24 години, които са 
имали повече от един сексуален партньор през последните 12 месеца, не са из-
ползвали презерватив.

 През 2016 г. са открити и диагностицирани нови 195 българи с ХИВ–
инфекция при изследвани над  263 900 лица. 88% от новорегистрираните с 
ХИВ–инфекция в България са се инфектирали по сексуален път. Според пътя на 
инфектиране, 39% от новите случаи са се заразили при хетеросексуален контакт, 
49% – при хомосексуален контакт, а 12% – при инжекционна употреба на нарко-
тици. 34% са новорегистрираните ХИВ серопозитивни сред младите хора под 29 
години.

По отношение на социално-психологическите и поведенчески аспекти на ри-
сковото сексуално поведение проучванията позволяват най-общо да бъде описа-
на следната ситуация. 

 Информацията, за свързаните със сексуалното общуване опасности от 
заразяване с HIV, сексуално-преносими инфекции (СПИ) и нежелана бременност, 
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често е недостъпна поради липсата на системно здравно образование, както и по-
ради липса на превантивни услуги, насочени към млади хора в това направление.

Наличната информация се неглижира и по правило не води до значима ког-
нитивно-поведенческа промяна. Това не позволява тийнейджърите да идентифи-
цират собственото си сексуално поведение като рисково и ги превръща в пасивни 
участници в масово провежданите информационни кампании. Същевременно, 
тийнейджърите не проявяват готовност да обсъждат темите за сексуалното об-
щуване със своите родители, защото родителите често нямат нагласа и опит в 
комуникацията със своите деца по темите, свързани с половото общуване. 

Нивото на информираност и нагласите влияят на отношението и поведенче-
ските модели, свързани с използването на предпазни средства (презервативи) и 
контрацептиви.

Най-често срещаният вариант на рисково сексуално поведение сред младите 
хора на тази възраст са сексуални контакти без предпазни средства, с непознат 
партньор или честа смяна на партньори. Това обикновено се наблюдава в ситу-
ации на социална дезинхибиция - купони, партита, често свързани с употреба 
на психоактивни вещества (алкохол, амфетамини, екстази, кокаин, марихуана). 
Кумулативното им въздействие води до понижен поведенчески самоконтрол. 
Близо половината от анкетираните тийнейджъри споделят, че в такива случаи 
човек пренебрегва обичайните практики за предпазване. Това се допълва и от 
наложената сред тях теза, че употребата на екстази или марихуана увеличава 
сексуалното удоволствие и продължителността на сексуалния контакт. Всеки тре-
ти тийнейджър (на възраст 15-18г.) съобщава за случаи на сексуални контакти 
след употреба на алкохол, като при половината от тях това става често. Всеки пети 
споделя категоричното мнение, че алкохолът прави младите хора по-смели в сек-
суалните отношения. 

Програми по превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции сред 
деца и млади хора в риск се реализират от организацията успешно вече седем 
години с различен обхват, с включени разнообразни дейности сред млади хора и 
тяхното социално обкръжeние. Достигайки в дълбочина установихме, че тенден-
циите са крайно негативни в няколко много значими области: 

- разпространение на рисковото сексуално поведение и нагласи – 
все повече намаляват като тежест и като въздействие факторите, възпиращи това 
поведение и нагласи - семейство, училище, медийна среда, младежки политики. 
Младите хора се чувстват все по-комфортно в ситуация на пълно разкрепостява-
не на сексуалните отношения;

- достъпност до достоверна информация – липсва системно здравно 
образование по темата, младите хора с рисково поведение по правило имат огра-
ничен достъп до достоверна информация и консултиране;
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- възрастните (професионалисти, специалисти: социални работници, меди-
цински срециалисти, обществени възпитатели, педагози и т.н.), с които контак-
туват младите хора, нямат почти никаква подготовка както по темата превенция 
на рисковото сексуално поведение, ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции, 
така също и за начини и методи за работа с младежи в тази превантивна област, 
нормативната база, наличните медицински и социални услуги в областта;

- социална подкрепа на безрисковото поведение – липсва санкцио-
ниращо рисковото поведение влияние на средата, обществото реално не пробле-
матизира промискуитета, сексуални контакти в съчетание с употребата на психо-
активни вещества ;

- контролът – няма ефективен институционален и обществен контрол на 
достъпа на младежите под 18г. до рискови ситуации ( дискотеки, барове и т.н.) и 
до психоактивни вещества.

Ефективните начини за достигане на превантивните послания и превантив-
ните интервенции до млади хора са чрез обучения и създаване на подкрепяща 
среда чрез професионалистите и специалистите, с които младежите контактуват 
най-често.
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I. СЕКСУАЛНОСТ И ЗДРАВЕ В 
МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ

1. Видове сексуалност, сексуални взаимоотношения
Половата диференциация е изключително сложен и продължителен процес. Той започва от момента 

на оплождането, когато наличието на Х или Y хромозома определя биологичния пол. Следва диферен-
циация на половите жлези и развитие на вътрешни и външни полови органи. След раждането започва 
процесът на полова социализация, при който всяко дете се самоидентифицира като момиче или момче. 
Представата за съответната полова роля е социално обусловена – примера на родителите, социалното 
обкръжение и груповата норма.

Човешката сексуалност е сложно понятие, свързано с анатомията, физиологията, психологията, со-
циологията, философията и изкуството. В научен, биологичен смисъл, сексуалността обозначава репро-
дуктивната, размножителна функция и способност на отделния индивид. Различни фактори обуславят 
сексуалността: физическото и психологическо развитие на индивида, поведението, начинът на мислене, 
социалните норми и наложените от семейството и обществото представи за добро, правилно и красиво. 

В по-тесен смисъл човешката сексуалност представлява характеристика на сексуалните свойства на 
индивида: сексуално влечение и обект, сексуални реакции, сексуална активност и сексуален живот.  Въз-
произвеждането е една от биологичните функции на сексуалността, но съвсем не единствената. Човешката 
физиология прави сексуалността възможна, но тя не може да предскаже сексуалното поведение по ника-
къв начин. 

Сексуалността има четири компонента:
• биологичен пол;
• полова идентичност;
• социално-полова роля;
• сексуална ориентация.
Половата идентичност, като един от четирите компонента на сексуалността, може да бъде повлияна от 

социалната среда. Различните социални среди могат да имат различни специфични атрибути, асоциирани 
с даден пол — от предмети (определен вид дрехи), през символно-асоциативни аспекти на комуникатив-
ната среда (определени цветове), до цели поведенчески модели. 

Полова идентичност (понякога и джендър, от англ. gender - род, пол, вид) е понятие, с което се описва 
начина, по който даден човек се възприема, от гледна точка на своята полова принадлежност. Т.е. дали 
човекът се възприема като мъж, като жена, или като нещо по-различно, при това без оглед на физиоло-
гичния му пол. В този смисъл, половата идентичност понякога се нарича и психологически пол.

Повечето учени са категорични, че формирането на половата идентичност приключва в съвсем ранно 
детство, след което тя остава статична и не може да бъде драстично променена. Половата идентичност 
не е обвързана със сексуалната ориентация, не й влияе и не се влияе от нея. Това са явления от съвсем 
различен характер.

Половата идентичност се приема за най-съществена, защото е свързана с общественото възпроиз-
водство. Това е причината полът, за разлика от расата, да остава най-важният признак, който „определя“ 
човешките тела като различни.
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Половите роли представляват набор от поведения и характеристики, разглеждани като типични или 
нормативни за мъжете и жените, най-вече в дадена социална група или система. В случаите, в които убеж-
денията, свързани с половите роли, са разглеждани като правила, възникват половите стереотипи.

В повечето съвременни общества съществува хетеронормативна двуполюсна система на определяне 
и възприемане на половата идентичност - тя може да бъде мъжка и женска, с всички произтичащи от това 
модели на поведение, начин на обличане, емоционалност и т.н. От всеки индивид се очаква да се впише в 
една от тези две категории, в зависимост от физиологичните полови белези, които има по рождение, както 
и в съответстващата им полова роля. 

И макар мнозинството от хората наистина да се вписват в този модел, съществуват и някои, които по 
една или друга причина не успяват. Такива хора са например транссексуалните и интерсексуалните.

Транссексуалните хора физиологически принадлежат към единия пол, т.е. разполагат с обичайните 
за този пол първични и вторични полови белези, но те не съотвестват на половата им идентичност. Т.е. - 
вътрешно човекът се чувства и възприема като представител на противоположния пол.

Интерсексуалните хора се раждат с неопределими полови органи или с комбинация от полови 
органи и от двата пола. При някои интерсексуални, веднага след раждането е извършена хирургическа 
намеса, с цел доизграждане или заличаване на „излишните" полови органи. В резултат от всичко това, 
интерсексуалният човек може да се чувства и възприема като представител на противоположния пол, или 
и на двата пола едновременно, или на нито един.

Развитието и осъзнаването на сексуалната ориентация играе важна роля във формирането на само-
личността на зрелия човек. Сексуалната ориентация се определя като устойчивата схема на физическо или 
емоционално привличане към членове на същия (хомосексуално привличане), обратния (хетеросексуал-
но привличане) или и двата (бисексуално привличане) пола. Сексуалните фантазии, емоционалното при-
вличане, сексуалното поведение и самоопределянето се считат за измерения на сексуалната ориентация.

Асексуалност означава липса на сексуално желание и влечение или липса на желание за секс. Хора, 
които изпитват постоянна липса на сексуално влечение и желание за сексуален контакт, се наричат асек-
суални. В процентно изражение, според изследвания, те съставляват 1% от популацията. Асексуалността 
се различава от сексуалното въздържание (по морални или религиозни съображения), както и от сексу-
алните дисфункции по това, че при тях има желание, но има невъзможност (физическа или емоционално 
активирана) за сексуален акт.

Бисексуалността е вид сексуална ориентация, характеризираща се с чувства на любов или сексуал-
но влечение към представители и на двата пола. 

Бисексуалните хора могат да имат едновременни или редуващи се връзки с индивиди от двата пола, 
да поддържат моногамна връзка с мъж или жена, да осъществяват контакти с представители само на 
единия пол или да останат целибати. Бисексуалността, както и другите сексуалности, е характеристика на 
сексуалните желания, нужди и самоусещане на човека и не е задължително да включва съответното сек-
суално поведение. 

Пансексуалност или омнисексуалност се нарича сексуалното и/или романтично привличане към лица 
без оглед на техния пол и джендър идентичност.
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Хетеросексуалността е най-често срещаната сексуална ориентация сред хората, представляваща 
полово и романтично влечение към представители на противоположния пол. В обекта на привличането е 
и разликата между хетеросексуалността, хомосексуалността и бисексуалността. Не всички, които осъщест-
вяват хетеросексуални контакти, са само и единствено хетеросексуални. Някои хора могат да се самоиден-
тифицират като хетеросексуални, но да имат сексуални отношения и с мъже, и с жени. 

Хомосексуалността означава романтично привличане, сексуално привличане или сексуални 
действия между представители на един и същ пол. Тя е вид сексуална ориентация и като такава предста-
влява „траен модел на или предразположение към изпитване на чувства на привързаност или сексуално и 
романтично привличане“ предимно или изцяло към хора от същия пол. Тя се отнася още до чувството за 
идентичност на индивида на база на това привличане, свързаните с него поведения, както и чувството за 
принадлежност към общност от други, които споделят същите влечения.

Обектът на сексуално влечение е основната разлика между хомосексуалност, хетеросексуалност и 
бисексуалност, макар че става въпрос и за идентичност и чувство за принадлежност към групата на хо-
мосексуалните или бисексуалните – някои мъже правещи секс с мъже, например, не чувстват подобна 
принадлежност. Тоест, дори принадлежността, като собствена личностна идентификация да липсва, все пак 
терминът „хомосексуален“ може също да се употребява за обозначение на сексуална активност със същия 
пол, без значение на фактическата сексуална ориентация.

Случва се някои тинейджъри все още да не са наясно със своята сексуална ориентация. Някои зрели 
хора пък се чувстват неспособни да разкрият сексуалната си принадлежност на семейството и приятелите 
си и правят това след много години.  Професионалистите могат да помагат на юношите да правят разлика 
между своите чувства, значението на сексуалната връзка за тях и предишното им поведение в тази област. 
Сексуалните предпочитания не се избират и е изключително трудно, ако не и невъзможно те да бъдат про-
менени и хора, които спадат към тази категория, не проявяват задължително хомосексуално поведение. 
Обратното също е вярно, т.е. че младежи, които живеят предимно с представители на същия пол, могат да 
се ангажират в хомосексуално поведение без да имат хомосексуална ориентация. 

Тъй като всички общества гледат отрицателно на хомосексуалната ориентация, затрудненията за юно-
шите в тази категория са неизбежни. Понякога те си мислят за самоубийство и дори могат да посегнат 
на живота си. Имайки предвид тези проблеми, и тъй като хомосексуалността и хетеросексуалността са 
части от едно цяло, много от хората със силни хомосексуални склонности подтискат този аспект на своя-
та природа и се стараят да водят предимно хетеросексуален живот. Те могат да се женят без да загубят 
хомосексуалните си чувства и да водят бисексуален живот във въображението си или в реалността (в съ-
щото време юноша със силна хомосексуална ориентация може да има еднакво дълбоко желание да бъде 
изцяло хетеросексуален. Това може да го тормози дълбоко, тъй като той не е е в състояние на променя 
съзнателно сексуалната си ориентация, макар че тя може да се видоизменя през времето). Други хора с 
хомосексуална ориентация се чувстват удовлетворени от нея, но съзнават, че тя поражда антагонизъм от 
страна на другите хора, а понякога дори и от членове на собственото им семейство. 
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Сексуални смущения
Обикновено терминът сексуално смущение обозначава някаква форма на нарушение на способността 

за постигане на сексуално удоволствие по време на сексуален акт. Следователно на смущението не се гледа 
като на проблем, освен ако единият или двамата партньори не го считат за такъв. Някои смущения са 
по-често срещани по време на юношеството отколкото други. 

Импотентност (или нарушена ерекция) - това е неспособността да се постига или поддържа ерек-
ция на пениса. При първичната импотентност мъжът никога не е постигал ерекция. Възможно е младеж, 
който изпитва безпокойство относно сексуалния контакт или неговите последствия, да изпита вторична 
импотентност. Незнанието за причината за това явление може да създаде дългосрочни сексуални пробле-
ми и незабавна загуба на самоуважение.

Преждевременна еякулация. Поради бързото възбуждане от страна на юношите този проблем е 
често наблюдаван сред тях.

Забавена еякулация е обратното, т.е. тя се случва по-късно отколкото партньорите желаят. 
Вагинизмът представлява спазъм на вагиналните мускули, които пречат на проникването. 
Диспаревния. Това е болка, изпитвана при проникването във вагината, която може да се дължи на 

редица причини. Това състояние може да предизвика значителен психологически стрес и да окаже отри-
цателно въздействие върху дългосрочни взаимоотношения.

Липса на сексуално желание - представлява нагласа в младия човек, че не изпитва сексуална въз-
буда, когато трябва да я изпитва, особено по отношение на своя сексуален партньор.

Прекомерно сексуално желание - нагласа, че сексуалната възбуда възниква по-често или по-сил-
но отколкото човекът желае. Това не е рядко срещано оплакване сред момчетата, които казват, че способ-
ността им да се съсредоточават върху други неща отслабва поради сексуални мисли и желания.

Аноргазмия - неспособността на мъжа или жената да изпита оргазъм в желания момент. Предвид 
по-голямата вероятност от бърза възбуда сред момчетата и сравнително по-бавна (но с по-голяма про-
дължителност) възбуда сред момичетата, в единия или в другия партньор може да възникне безпокой-
ството, че момичето не е постигнало оргазъм. Независимо от това много хора се радват на своите сексу-
ални преживявания без да са изпитали оргазъм и обикновено едновременният оргазъм не е правило, а 
изключение. Може би не всички младежи съзнават това.

Сексуално различие 
По-често използваният термин за сексуалното различие е сексуално отклонение, тъй като в тесен 

смисъл то означава способност за постигане на оргазъм единствено чрез някой от долуописаните начини. 
Садо-мазохизъм - постигане на оргазъм единствено чрез причиняване (садизъм) или изпитване 

(мазохизъм) на болка от сексуален партньор.
Травеститство - обличане в дрехите на срещуположния пол като единствено средство за постига-

не на оргазъм. Тази склонност не е задължително свързана със сексуалната ориентация, макар че много 
участници я възприемат като израз на хомосексуалност.

Воайорство - наблюдение на хора, извършващи сексуален акт или действия със сексуални нюанси, 
като единствен начин за постигане на оргазъм.

Ексхибиционизъм - постигане на оргазъм единствено чрез показване на половите органи, обикно-
вено на непознати хора на обществени места.
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Фетишизъм - възбуда от предмет или материал като обувка или презерватив, като единствен начин 
за постигане на оргазъм.

Транссексуалност - Чувството, че човекът е „в капана“ на тяло с погрешния пол. Това е едно сравни-
телно рядко срещано, но много силно усещане, което се появява в начален етап от живота. То не съвпада с 
хомосексуалността и през последните години се третира по оперативен път.

Педофилия - сексуална възбуда чрез сексуално взаимодействие с деца. 

Сексуални злоупотреби 
Това са ситуации, които вредят или причиняват болка на подрастващите, и които са причинени от по-

ведението на други хора към тях, било то против волята им или със съгласието им, дадено от незнание. 
Съществуват две ситуации на жертви на сексуални действия: сексуална злоупотреба или агресия от стра-
на на по-възрастен човек по време на детството или юношеството и насилие в контекста на сексуални 
контакти през юношеството. Тази ситуация често се нарича „среща с гадже, съчетана с насилие,“ докато 
насилието по време на сексуален контакт е ситуация на сексуална агресия, в която подрастващият може 
да е и извършителят. 

Сексуалната злоупотреба или насилието се проявяват по различни начини и варират значително в 
различните общества. Така както сексуалното поведение може да има различни проявления и не се огра-
ничава до сексуалния акт, и сексуалната злоупотреба обхваща широк спектър от поведения. Сексуалната 
злоупотреба може да има краткосрочни и дългосрочни последствия, които се проявяват особено отчет-
ливо по време на юношеството, когато се развива сексуалния живот и личност на зрелия човек. Много 
от хората, извършващи сексуални злоупотреби, са били жертви на такива действия. Това не означава, че 
юноши, които са обект на сексуална злоупотреба, ще направят същото един ден. 

Кръвосмешение. Може да се дефинира като сексуални отношения, които възникват между двама 
човека от едно и също семейство, като баща и дъщеря, или майка и син. Не по-малко стресиращи могат 
да бъдат и сексуалните отношения между хора, които нямат кръвна връзка, като например пастрок и дъ-
щеря. За да е налице кръвосмешение, не е задължително да е осъществен сексуален акт. Когато е налице 
кръвосмешение, то трябва да се разглежда в контекста на цялото семейство. Затова на подрастващите 
не може да се помогне, ако не се насочат активни усилия към цялото семейство чрез една координирана 
мрежа от услуги или лица.

Изнасилване - насилствено осъществяване на сексуален акт против желанието на мъжа или же-
ната. Подрастващият може да бъде силно наранен от това преживяване, особено ако дотогава е бил/а 
девствен/а, и ако актът е бил съпътстван от физическа и психологическа злоупотреба. В много страни 
сексуалният акт с непълнолетен, независимо как се дефинира тази дума, се третира като изнасилване и 
закононарушение, дори и ако е осъществен със съгласието на непълнолетния, тъй като се счита, че той не 
е достатъчно зрял да взима самостоятелни компетентни решения. 

Проституция. Ангажирането на юноши в размяна на секс за пари или за други услуги, често се тре-
тира като сексуална злоупотреба, тъй като някои юноши биват принудени да правят това, други го правят 
от безизходица, а трети са твърде малки, за да могат да направят зрял доброволен избор. До проституция 
водят различни фактори, които биват социални, правни, икономически и психологически и затова към 
подрастващите е по-уместно да се приложи мултидисциплинарният подход. 
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Педофилия. Както и при гореописаните категории, дете или юноша могат да бъдат принудени или 
уговорени да осъществят сексуален контакт или сексуални действия с по-възрастен човек, за да удовлет-
ворят сексуалните му желания. Това е форма на сексуална злоупотреба поради незрелостта на детето.

Сексуален тормоз. Тормозът може да се прояви по много начини, включително досаждане или при-
чиняване на неудобство, често, но не винаги, от страна на момчета или мъже към момичета.

Насилие в рамките на интимни отношения. Сексуално насилие може да се осъществи меж-
ду юноши, които поддържат интимни отношения, когато единият партньор, най-често момчето, принуди 
другия да извършва сексуални действия против желанието му, или го принуди да прави секс. 

2. Сексуалният живот – избор и отговорност
С навлизането в юношеството хората изведнъж попадат в една неизследвана територия от желания, 

влечения, чувственост – територията на пола и сексуалността. Сексуалното поведение е по-скоро форма 
на общуване, отколкото само начин за продължаване на рода. 

Любовните отношения имат своето развитие, което започва с увлечение. То се проявява с ухажване и 
може да протече по-кратко или по-продължително. Увлечението прераства в емоционална близост, из-
граждане на доверие, споделяне на съкровени мисли и чувства. С развитие на връзката се стига и до сек-
суална близост. Любопитна проява на любовта е явлението „психологически телескоп“. Изразява се в силно 
увеличаване и понякога преувеличаване на положителните качества на партньора и силно подценяване 
до незабележимост на недостатъците. Затова, често не е ясно всъщност в кого е влюбен човек – в реално 
същество или в разкрасен от собствените представи образ.

Интимните взаимоотношенията заемат съществено място в живота на хората. Ето защо е важно да се 
обсъждат очакванията и нагласите, правата и отговорностите между партньорите. Ясните очаквания към 
партньора са важни за създаване и запазване на хармонични отношения. 

Както и в другите области на човешкия живот и по отношение на сексуалните отношения има фунда-
ментални права. 

Сексуалните и репродуктивни права и здраве – това е състоянието на физическо, психическо и соци-
ално балгосъстояние във всеки аспект, който разглежда репродуктивната система и нейните функции. В 
тази връзка, Фондът на ООН за населението дефинира, че всички хора имат правото на безопасен секс. В 
Декларация за сексуални права (Междуранодна сексологична асоциация, Валенсия, 1997г.) се определя, 
че сексуалността е органична част от личността на всяко човешко същество, а сексуалните права принад-
лежат към числото на фундаменталните и всеобщи права на човека. 

Към сексуалните права се отнасят:
• Право на сексуална свобода, което дава възможност за пълно изразяване на собствения сексуален 

потенциал, като изключва, обаче, всички форми на сексуална принуда, експлоатация и злоупотреба, по 
което и да е време и в каквато и да е ситуация.

• Право на сексуална автономия, телесна неприкосновеност и безопасност.
• Право на сексуална справедливост и равенство, предполагащи свобода от всяка дискриминация.
• Право на сексуално  удоволствие.
• Право на емоционално себеизразяване.
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• Право на свободно сексуално общуване, включително встъпване в брак, развод и създаване на други 
отговорни сексуални отношения.

• Право на свободен и отговорен репродуктивен избор (да имаш или да нямаш деца, да използваш 
или не средства за контрол на раждаемостта и др.).

• Право на достъп до обективна информация, свързана със сексуалността, основана на научни из-
следвания.

• Право на сексуално образвание.
• Право на опазване на сексуалното здраве.

3. Сексуално и репродуктивно здраве – същност, протективни фактори, 
профилактика

Глобалният подход на Световната здравна организация към промоцията на сексуалното и репродук-
тивното здраве се основава на следните концепции: 

Развитие
Юношеството е период на динамична промяна, в който разликите между момчетата и момичетата 

стават по-отчетливи, особено по отношение на сексуалните принципи и репродуктивната способност. 
Във всички общества се осъществява някаква форма на ухажване, по време на което младежите за-

почват да създават трайни взаимоотношения, които обикновено водя до брак и създаване на семейство.
Потребности
Младежите имат различни потребности през ранния, средния и късния етап на юношеството. В нача-

лото те имат нужда да разберат промените, които настъпват в тях, както и новите изисквания и очаквания 
към тях. Имат ли разбиране за тези неща, те ще могат да разберат и евентуалните си проблеми. Като се 
придвижват през етапа на късното юношество, те създават нов тип взаимоотношения с юноши и възраст-
ни от двата пола, но започват да изпитват и необходимостта от установяване на отговорни и удовлетво-
ряващи взаимоотношения с потенциални сексуални партньори. Ако поддържат сексуални контакти, те 
трябва да знаят как да се предпазят от бременност и СПИ. Когато станат възрастни хора, те ще могат да се 
радват на способността си да създават трайни взаимоотношения и да бъдат добри родители.

Отговор на потребностите
За да отговори на естествените потребности на младежите, откликът трябва да бъде насърчителен 

или превантивен.
В ранното юношество това включва образователен и здравен скрининг, в средния етап на юношество-

то това включва напътствия и контрацептивни услуги, а в късното юношество или етапът на съзряването 
– подготовка за брак под формата на предбрачна консултация и подготовка за родителство, включваща 
подходяща грижа по време на бременността и напътствия за отглеждане на детето.
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Осъществяване на отговора
Обикновено хората, които са в позиция да помагат на младежите, са най-близо до тях и се ползват с 

доверието им. Затова тези хора трябва да са подходящо подготвени, било то формално или неформално, 
да оказват помощ. В ранното юношеството фигурите, които са облечени в авторитет са родителите, дру-
гите членове на семейството и учителите. В по-късното юношество добиват по-голяма привлекателност 
младежките лидери и възрастните извън семейството, например работодателите и популярните лично-
сти. Когато настъпи бракът, съществена роля изпълняват религиозните фигури, семейството, а понякога 
и здравните професионалисти, които предлагат профилактични услуги. Бременността и раждането също 
изискват прякото участие на здравни работници.

Хората, които определят политиката в ключови сектори като здравеопазването, образованието, рели-
гиозните дела, младежкото и социалното подпомагане, трябва да способстват за провеждането на подхо-
дящо обучение по въпросите на младежкото здраве и развитие.

Здравословни проблеми
Ако естествените потребности на младежите не бъдат удовлетворени, тогава възникнат проблеми. 

В ранната юношеска възраст тези проблеми се изразяват в прекомерна напрегнатост, психопатология и 
аномалии в растежа и развитието. В средния етап на юношеството могат да възникнат проблеми като 
нежелана бременност, изкуствени аборти, СПИ и ХИВ инфекция, водеща до СПИН. 

Ако младежите не са готови за брак и за раждане на деца, те ще са изправени пред по-голям риск от 
несполучлив брак, твърде ранна бременност и раждане с възможна болест, нараняване и смърт за майка-
та и детето, липса на развитие за родителя - юноша и лошо отглеждане на детето.

Отговор на проблемите
Веднъж възникнат ли проблеми, юношите се нуждаят от лечение, а не само от морална подкрепа или 

превенция. Това може да включва медицинско или психиатрично лечение в ранното юношество, с цел 
разрешаване на проблеми на нездравословното развитие. То може да е и медицинско лечение и грижа за 
премахване на щети, нанесени от необезопасено сексуално поведение (или твърде ранен брак), водещо 
до твърде ранна бременност и раждане на дете или опасен изкуствен аборт. Също така, този подход може 
да включва лечение и контрол на сексуално предавани инфекции и последствията от инфекция с ХИВ. 

Когато младият човек е неподготвен за брак и за отглеждане на дете (напр. преди 18г. възраст, неза-
вършил/а училище, липса на финансови и социални условия), се налага в решаването на проблемите да се 
включат социален работник, адвокат, психолог/психиатър и др. специалисти. 

Осъществяване на отговорите
Ако вече е налице проблем, подрастващият се нуждае от помощ на тесни специалисти, които не се 

намират лесно, обикновено работят в градовете и често услугите са платени. Такива специалисти са пси-
хиатрите, ендокринолозите, специалистите по генитално-уринарния тракт, акушерите и гинеколозите 
и адвокатите, представителите на сиропиталищата или на институциите за осиновяване (където такива 
съществуват) и т.н.
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Подходът на програмата на Световната здравна организация за юношеското здраве
Взимайки предвид всички гореспоменати съображения, програмата на СЗО за юношеското здраве 

изтъква значимостта на насърчителната и превантивната дейност като най-хуманния и разходоефективен 
подход към юношеското репродуктивно здраве. В тази връзка програмата придава особена важност и 
оказва подкрепа на изследванията, обучението, дейностите, оценката и ангажираността във всички секто-
ри и дисциплини, касаещи юношите, като прави това с максимално участие от тяхна страна.

Сексуално съзряване и поведение
Физически промени. Когато се обсъждат физическите промени ударението трябва да бъде предим-

но върху нещата, които подрастващия преживява. Тук трябва да се отчита и загрижеността на възрастните 
от нововъзникналата способност на юношите да забременяват, която се появява с развитието на тяхната 
репродуктивна система и рисковете от сексуално предавани инфекции, произтичащи от промени в пове-
дението им. Момчетата и момичетата се различават както от гледна точка на настъпващите в тях физиче-
ски промени, така и от гледна точка на отношението към тях. Тези аспекти варират значително и между 
отделните представители на същия пол. Макар че развитието на момичетата и момчетата през пубертета 
следва последователни етапи, продължителността на всеки етап варира значително според отделния чо-
век. При момчетата най-очевидната физическа промяна е окосмяването на лицето, половите органи и 
ямките на мишниците, мутацията на  гласа, увеличаването на пениса и неволната ерекция и полюция. При 
момичетата тя включва менструация, развитие на гърдите, окосмяване на половите органи и на мишни-
ците, увеличаване на телесните органи, разширяване на бедрата, увеличаване на височината и уголемява-
не на половите органи. Подрастващият, който трябва да се адаптира към новото си тяло, нерядко изпитва 
смущение и се държи непохватно или свенливо. Както появата на подобни промени, така и тяхната липса 
може да предизвиква притеснение и да води до напрежение, проявяващо се във взаимоотношенията със 
семейството, с други възрастни и връстниците.

Емоционални промени. Паралелно с физическите промени юношите могат да изпитват и мощни 
напливи на емоции. Някои са свързани с притесненията им относно нещата, които им се случват и с това 
доколко тези промени са нормални, особено в сравнение с приятелите им на същата възраст. Юноши-
те стават по-самонаблюдателни, самоуважението им спада. Чувствата към семейството им и към други 
младежи също могат да се променят и понякога да бъдат смесени със сексуална възбуда. Емоциите им 
са често нестабилни и крайни. Те нерядко проявяват интерес към другия пол и към сексуални теми, но 
противно на всеобщото мнение основните представи на момичетата и момчетата, свързани със сексу-
алните им взаимоотношения, почиват на емоционалните аспекти на контакта – нежността, емоциите и 
интимността. На този етап повечето юноши преживяват нещастна любов и изпитват отчаяние или дори 
желание за самоубийство. Понякога чувствата им на любов и омраза се сменят в една главозамайваща 
последователност. Макар че много от чувствата, които изпитват юношите са положителни, вълнуващи и 
опияняващи, фокусът трябва да е върху типичните трудности, с които те се сблъскват. 

Сексуални промени. В този период сексуалната възбуда се увеличава значително и може да бъде съ-
пътствана от сексуални действия, като мастурбация или пък сексуално експериментиране първо с индиви-
ди от същия пол, а по-късно и с тези от противоположния пол. На този етап юношите променят нагласите 
си към сексуалността; променят се и нагласите на другите хора към тях. Нещата, които са били приемливи 
в детството, вече не се толерират през юношеството. Не е необичайно сексуалната игра да се развие сред 
приятели, особено когато са от един и същи пол. Започнал да изследва своето тяло, подрастващият откри-
ва мастурбацията и понякога изпитва по-голямо или по-малко чувство на вина.
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Тези промени влияят върху поведението и взаимоотношенията с приятелите, връстниците и родите-
лите. Когато изпита за пръв път сексуална реакция, подрастващият може да се почувства объркан. Това 
ново чувство е част от процеса на развитие, който води към неговата зрелост и към автономност.

В голяма степен нашето поведение е волево и през юношеството ние се учим да подобряваме кон-
трола си върху него. Въпреки това юношеските сексуални импулси могат да бъдат изключително силни. 
Младият човек може да изпитва подтик да се държи по определен начин, без да може да се контролира. 

Сексуалните взаимоотношения са един интерактивен процес, в който общуването е двустранно, и в 
който партньорите имат възможност да се изразяват и да усещат взаимното си физическо присъствие. В 
този процес те могат да „преговарят“, например, за осъществяване на сексуален контакт или за употреба 
на контрацепция. Ако само единият партньор взима решения от името и на двамата, или ако другият не 
може да се изразява, преговорите се провалят. Същото може да се случи и със сексуалното поведение, 
жестове, сексуалното удовлетворение или удоволствие.

Юношите трябва да знаят, че потребностите и очакванията на жените и мъжете спрямо сексуалната 
връзка не са еднакви. Освен това, те трябва да се научат да създават добри взаимоотношения с другите, 
да изразяват своите желания и да се научат да получават и да дават сексуално удоволствие. Поради значи-
телните различия между отделните хора, такива обобщения не трябва да се правят догматично, а по-скоро 
трябва да се поставят като въпроси за обсъждане.

4. Контрацепция, семейно планиране
Контрацепцията е понятие, с което се назовават различните методи за предпазване от нежелана бре-

менност. Те действат по различен начин, но действието винаги се свежда до това да не се допусне сперма-
тозоид да оплоди зряла яйцеклетка.

Всички контрацептиви, с изключение на презерватива, се използват от партньорката. Отговорността 
за предпазване от нежелата бременност обаче трябва да бъде споделена между двамата партньори.

Изборът на контрацептивен метод трябва да става след консултация с лекар. Отчитат се социални и 
културални фактори, възраст, индивидуални предпочитания, медицински противопоказания и заболява-
ния в семейството, сексуален живот и т.н. В хода на консултацията се обсъжда и избира оптималният метод 
за семейно планиране за двойката. 

Кондоми и спермициди (контрацептивни гелове, кремове, свещички) всеки може да си закупи от ап-
тека, магазин и др.

Мъжкият презерватив (кондом) е бариерно контрацептивно средство. Изработен е от естествена 
латексова гума. 

Продава се без рецепта в аптеките, в много магазини и бензиностанции. Има три вида мъжки пре-
зервативи, предназначени за различните видове сексуален контакт – вагинален, анален и орален. Това 
обикновено е отбелязано на опаковката. Важно е да се съобразява видът на презерватива с това за какъв 
сексуален контакт ще се използва. Това няма общо с цвета, аромата или релефа на един презерватив.

При правилна употреба ефективността на презервативите е около 98%. Те са единственият контрацеп-
тивен метод, който има двойна защита. Никое друго контрацептивно средство не гарантира едповременно 
предпазване от забременяване и от инфектиране със сексуалнопредавани инфекции, в т.ч. ХИВ. 
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Действието им е от една страна да възпрепятстват контакта между сперматозоидите и яйцеклетката 
и от друга – да предотвратят проникването на бактерии и вируси, причиняващи сексуално предавани ин-
фекции от заразения партньор в здравия.

От най-съществено значение е правилното използване на презерватива. 
Преди използване трябва да се провери срока на годност, целостта на опаковката, както и дали е хер-

метично запечатана. Опаковката се отваря внимателно с ръце (не с ножица, нож, нокти, зъби!), като се 
внимава да не се скъса или пробие презерватива. 

Използва се нов презерватив при всеки полов акт. Поставя се на еректирал полов член, като предва-
рително (чрез прищипване, с пръсти, на резервоарчено в края на презерватива) се отстранява въздухът. 
След приключване на акта, презервативът се отстранява внимателно и се изхвърля в боклука.

За допълнително намаляване на триенето може да се използват само лубриканти на водна основа. 
Контактът на презерватива с масла и мазни кремове води до повреждане на латекса. Макар и рядко пре-
зервативът може да се скъса или изхлузи по време на акта, като това почти винаги е резултат от неправил-
ното му поставяне. В такива случаи се налага използване на друго средство за контрацепция.

Съществува и женски презерватив – фемидом, който се поставя с вагината и изпълнява същите 
функции като мъжкия. 

Диафрагмите и цервикалните шапчици са друг бариерен контрацептивен метод. Те се поста-
вят във влагалището и покриват шийката на матката. Това се прави 1 до 6 часа преди половия акт и се 
отстранява не по-рано от 6ч. след контакта. Задължително се използва и спермициден крем. Тези приспо-
собления имат различна форма и размер. Изборът на подходящия за жената се подпомага от акушер-ги-
неколог или акушерка. Ефективността им е по-малка от тази на хормоналните таблетки и силно зависи от 
правилната им употреба.

Спермицидите са химически вещества, които се поставят във влагалището 15 минути преди поло-
вия акт и са ефективни в продължение на един час. Те могат да бъдат във вида на кремове, пяна, гелове, 
глобули или гъби. Действието им се изразява в това, че те убиват сперматозоидите. При всеки нов по-
лов акт трябва да се поставя нова доза. Ефективността им е по-слаба от тази на другите контрацептивни 
методи и затова се ползват като допълнителен метод заедно с други бариерни методи (презервативи, 
диафрагми, шапчици).

Хормонална контрацепция. Има два вида орална хормонална контрацепция: комбинирани 
таблетки, съдържащи синтетични форми на хормоните естроген и прогестерон и таблетки само с про-
гестерон. Ефективността им е 98% при правилна употреба. Действието им се изразява в: подтискане на 
овулацията; удебеляване слоя слуз на маточната шийка и по този начин възпрепятстване проникването на 
семенната течност в матката; ограничаване придвижването на спермата към горните генитални пътища. 
Приемат се всеки ден в продължение на 21 от 28-те дни на един менструален цикъл. Приемът започва в 
първия ден на менструалния цикъл. Това е високоефективен метод, който не влияе на половия акт. Този 
метод е обратим, с бърза възможност за възстановяване на фертилността на жената.

Недостатъците са: не предпазва от сексуално предавани инфекции; при някои жени възстановяването 
на фертилността след спиране на приема на таблетките може да се забави до няколко месеца. Контрацеп-
тивните таблетки взаимодействат с някои други лекарствени средства, както и не се препоръчва прием 
от жени със сърдечно съдови заболявания, нестабилно кръвно налягане, мигрена, както и при пушачки.
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Таблетките са достъпни в аптечната мрежа. Небходимо е стриктно да се спазва приема - 1 табл. дневно 
в определен час. Ако са изминали повече от 12 часа от времето, определено за прием, се продължава при-
ема, но до края на опаковката задължително се ползва и друг контрацептивен метод – напр. презерватив.

Важно е да се помни! Хормоналната контрацепция се използва само и единствено след 
прегбед и консултация от специалист акушер-гинеколог. Изборът на контрацептивни таблетки се 
прави от лекаря, фармацевтите не са компетентни за медицинска преценка. Не бива да се сменят само-
волно таблетките. Това става пак само след консултация с лекар. Важно е да се спазва точност при приема 
на таблетките

Инжекционна контрацепция. Начинът на действие е същият както при хормоналните таблетки 
– потиска се овулацията. Обичайно действието продължава до 12 седмици. Такива инжекционни контра-
цептиви не  са популярни у нас.

Спирала (вътрематочен песар). Спиралата представлява малко огъваемо приспособление, из-
работено от пластмаса и метал, с две тънки меки корди накрая. С усъвършенстване на спиралите към 
пластмасата е добавена мед или прогестерон, което повишава тяхната ефикастност и безопасност. Спира-
лата предпазва от нежелана бременност в продължение на 3 или 5 години – това е указано на опаковката. 
Тя може да бъде извадена и по-рано, ако жената реши да има дете.

Спиралата се поставя (и изважда) единствено от акушер-гинеколог. 
Предимствата на този метод са: дългосрочно действие, 97-99% ефективност, икономичност. Не пречи 

на половия акт, фертилността на жената се възстановява веднага след свалянето на спиралата, хормонал-
ните спирали намаляват менструалното кървене. 

Това е метод, който изисква отлично здравословно състояние на половите органи, липса на сексуално 
предавана инфекция и разумно сексуално поведение (неподходящ при честа смяна на сексуалните парт-
ньори). Съществува риск (макар и рядко) от извънматочна бременност. Спиралите се прилагат само на 
вече раждали жени. Налични са в аптечната мрежа.

Хормонални пластири. Представлява кожна лепенка, наречена още трансдермален хормонален 
контрацептив. Механизмът на действие е като на хормоналните таблетки. Въздействието на един пластир 
е една седмица. Поставя се на чиста суха кожа, в първия ден на менструацията. Пластирите са лесни за 
употреба, не дразнят стомаха и са налични в аптечната мрежа.

Спешна (посткоитална) контрацепция. Използва се само, за да предотврати нежелана бре-
менност, вследствие на необезопасен сексуален контакт. Съществува под формата на таблетки, които съ-
държат голямо количество хормони, предотвратяващи вгнездването на оплодена яйцеклетка в маточното 
ложе. 

Предизвикват кръвотечение, симулиращо ментруация. Спешната контрацепция предизвиква много 
сериозни смушения в менструалния цикъл и хормоналния баланс на женския организъм и затова е про-
тивопоказно да се приемат повече от два пъти в годината (за Ескапел) или 4 табл. за месец ( за Постинор и 
Постинор Дуо). И трите вида таблетки могат да се купят от аптечната мрежа. Необходимо е обаче консул-
тация с АГ специалист преди и след приема на таблетка за спешна контрацепция. 

Естествени или още биологични методи. Те са наречени така, тъй като при тях няма употреба 
на приспособления или медикаменти, а се базират на предвиждането на фазата на овулация. Те имат срав-
нително ниска ефективност – 60-80%. Изискват сложен процес на консултации, здравно образование, 
много добри познания за менструалния цикъл и промените, които настъпват във всеки момент от цикъла. 
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Тези методи също така не предпазват от сексуално предавани инфекции  и ХИВ инфекции. Ако менстру-
алният цикъл е нередовен (а това е често явление в юношеска възраст), предвидимостта на фертилните 
периоди е спорна и е много трудно да се определят „безопасните“ дни. Такива методи са:

- Календарен метод – разчита се на това, че овулацията настъпва около 12-14 дни преди следващия 
менструален цикъл. Изчисляването е приблизително и нерядко подвеждащо.

- Температурен метод - основава на повишаването с около 0,2-0,5 градуса по Целзий на телесната 
температура, което настъпва скоро след овулация. Методът се използва повече за обратните цели – когато 
двойката желае да създаде дете, а забременяването не настъпва.

- Най-използваният естествен метод за контрацепция е прекъснатият полов акт. Състои се в семе-
изпразване извън влагалището на жената. Недостатъците на този метод са повече от предимствата. Тази 
практика подлага двойката на притеснение „дали ще се прецени точно моментът“. Този метод е особено 
неподходящ при младите мъже, тъй като те не винаги могат да контролират еякулацията си. Освен това в 
секретът, който се отделя от половия член по време на половия акт, преди еякуляцията също се съдържат 
спераматозоиди, което води до реален риск от забременяване.

Хирургични методи. Това е хирургична стерилизация. Чрез медицинска манипулация се лигират 
(завързват) фалипиевите тръби на жената, а при мъжете се прерязват семепроводите. Това е необратим 
метод и се прилага само по медицински показания.
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II. РИСКОВО СЕКСУАЛНО 
ПОВЕДЕНИЕ 

1. Същност
Рисковото сексуално поведение е свързано с ранно започване на полов живот, голям брой сексуални 

партньори, честа смяна на партньорите, случайни и паралелни секусални отношения, неупотреба или не-
редовна употреба на презервативи и контрацептиви при полов акт. Негативните последствия за 
здравето са много и разнообразни: нежелана бременност, аборт, сексуално предавани инфекции, в т.ч. 
ХИВ, негативни ефекти върху взаимоотношенията с партньора, гинекологични усложнения, проблеми с 
износването на бременността, вертикално предаване на инфекции (от майка на дете), неравен достъп до 
услуги, свързани със сексуалното здраве.

Рисковото поведение е естествена част от процеса на порастване и най-вече, когато не се осъзнава 
като рисково. Юношеството е период на експериментиране. 

Период, в който младият човек се стреми да открива различни аспекти от света на възрастните. За 
тази възраст е характерно и едно много специфично рисково поведение. Поради динамиката на отноше-
нията едни сериозни „моногамни“ отношения могат да продължават до няколко месеца, след което мла-
дите хора се разделят и се свързват в други партньорски връзки. И така един млад човек влиза в редица 
сексуални партньорства за относително кратък период.

Рисковото поведение не може да бъде разбрано единствено чрез детерминантите на индивидуалното 
поведение. Изследването на рисковото поведение е неразделно от конкретната среда, в която се поражда  
и се случва. То се определя от факторите на социалното обкръжение и среда (групите, в които участват мла-
дите хора и груповите норми, партньорските и приятелските отношения), от индивидуалните особености 
на конкретния млад човек (личностно и нравствено развитие, социални умения, качества и интереси) и от 
факторите на макросредата.

Според различните изследователски модели причините за рисковото поведение се търсят само на 
индивидуално, само на социално или само на поведенческо ниво. 

Обяснителният модел на Айзен и Фишбайн, 1975 е един от основните модели, на който се базира съ-
временното здравно образование.

Психосоциалното възприемане и обяснение на риска и вземането на решения следват стъпките:
• знания;
• нагласи и вярвания;
• субективни норми;
• намерения;
• осъзнато действие.
Този модел помага да се свържат индивидуалните фактори с факторите на средата. Той води към изу-

чаване на рисковото поведение и търсене на това, което стои зад него. Показва, че може да се развие 
намерение за предприемане на определено поведение, ако даден човек го оценява като положително и 
вярва, че значимите за него хора одобряват това поведение.
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 Изключително важни за поведението, за изграждането на нагласите и ценностите на младите 
хора са както индивидуалното разбиране и възприемане на риска, така и нормите за сексуално поведе-
ние на групите, към които младите хора принадлежат, и значимите за тях хора. Затова е изключително 
важно юношите да получават навреме достоверна и надеждна информация за рисковете, свързани със 
сексуалното им поведение, но с много голяма значимост са и уменията, които трябва да развият: умения 
за преценка на риска и рисковите ситуации; да вземат самостоятелни, неповлияни от средата решения; да 
устояват на натиск; да отстояват собствените си принципи и възгледи за безопасни интимни отношения.

4. Нежелана бременност, аборт
Липсата на предпазни средства при осъществяване на дори един единствен сексуален контакт може 

да доведе до нежелана бременност. Това може да се случи и дни преди първата редовна менструация, 
когато има наличие на зряла яйцеклетка, отделила се от яйчника. 

Юношите под 17-годишна възраст са изложени на значителни медицински рискове от бременност. 
Колкото по-младо е момичето, толкова по-голям е рискът. 

Рисковете включват усложнения на бременността и раждането, по-висок риск от спонтанен аборт, 
мъртво раждане, преждевременно раждане и бебе с поднормено тегло. 

Как реагират момичетата на бременността? Какво се случва после? С голяма вероятност  момичето ще 
сподели с най-добрата си приятелка или пък с приятеля си. Ако тя направи това, какво ще каже или как 
ще реагира приятелката й? Как ще реагира приятелят й? Дали той ще отхвърли тази възможност и ще я 
обвини, че е правила секс с някого другиго? Какво ще последва? Момичето има различни алтернативи на 
действие в тази ситуация, но те обикновено само усложняват проблема. 

Рискът от спонтанен аборт в юношеска възраст е много по-голям отколкото при възрастните жени. 
Това най-често се случва през първите 12 седмици. Ако това се случи в самото начало на бременността, то 
ще има сравнително неголеми последствия за момичето. 

Ако обаче има кървене и болезнени контракции, рискът може да се увеличи, особено ако момичето 
не знае, че е бременно. В такъв случай то трябва да се обърне към специалист.

Изкуствен аборт (преустановяване на бременността). Това е една много важна тема от областта на 
юношеското репродуктивно здраве, тъй като в сравнение с възрастните, вероятността юношите да са же-
нени е много по-малка и е пропорционална на желанието им да направят аборт. В същото време юноши-
те разполагат с по-малко информация за услугите, процедурите и законодателството, знаят по-малко за 
здравните последствия, имат по-малко опит в контакта със здравните работници и по-малко средства. 
Те очакват здравните специалисти и „властимащите“ възрастни – техните учители или родители, да реа-
гират отрицателно. По тези причини те са по-склонни да отлагат вземането на решения, да се опитват да 
предизвикват аборт сами или да потърсят незаконни начини за това, с което излагат както здравето, така 
и живота си на риск.

Раждане и отглеждане на дете. Раждането може да бъде много проблематично, особено в юношество-
то. Ако бебето се роди преждевременно или с твърде ниско тегло, то ще се нуждае от специална грижа, 
която майката невинаги може да окаже. Нужни са време, търпение и подкрепа, за да може младата майка 
да развие чувството на самоувереност, което и е безкрайно необходимо както заради безопасността и 
здравето на бебето, така и на самата нея. 
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Не бива да се забравя, че дългът на майчинството може да постави ограничения върху развитието на 
младото момиче. Възможно е да му се наложи да се лиши от образованието, опита и обучението, които 
при други обстоятелства биха му помогнали да се развива и да живее един по-пълноценен и продукти-
вен живот като жена. Понякога това поражда чувство на гняв към детето, което води до нелегалното му 
изоставяне и дори убиване, ако майката е успяла да запази бременността в тайна от семейството си. Ако 
детето живее с родител или родители, които не са достатъчно зрели, то може да израсне без нужните през 
първите години от живота му психологическа и социална подкрепа. Ако не им стигат парите, родителите 
не могат да осигуряват адекватна прехрана на семейството си или да ползват медицинските услуги, от 
които се нуждаят.

Независимо от всичко казано до тук, не бива да се забравя, че раждането на едно дете е вълнуващо 
събитие в живота на всяко семейство, така че бременното младо момиче (и особено семейството му като 
цяло) може да вземе решение да задържи детето, независимо от възможните бъдещи трудности.

Осиновяване. Друга възможна алтернатива е да се предаде бебето за отглеждане от някого другиго – 
роднина, който живее на друго място, или на напълно непознати хора. Подобна стъпка може да се окаже 
твърде травмираща за майката. 

5. Заболяване
Липсата на предпазни средства при сексуален контакт, многото или случайни партньори, носят много 

висок риск от заразяване със сексуално предавани инфекции. Няма никакъв начин да се гарантира, че 
партньорът няма сексуално предавана инфекция. Нерядко липсват симптоми и човекът може дори и да 
не предполага, че е инфектиран или пък ако знае – да крие това от партньора с цел осъществяване на 
сексуален контакт.

6. Свързани рискови поведения – употреба на психоактивни вещества, на-
силие

Употребата на психоактивни вещества, основно наркотици и алкохол, е значим фактор за рисково 
сексуално поведение. Голяма част от наркотиците, както и алкохолът, пряко въздействат като повишават 
сексуалното желание и активност. Повлияват процеса на вземане на решения, уменията за устояване на 
натиск, за отстояване на собствена позиция и договаряне и водят до необезопасен секс. Намалява се кон-
тролът или не се обръща внимание на употребата на презервативи, на предпазването от забременяване и 
от сексуално предавани инфекции. Увеличава се броят на сексуалните партньори и случайните контакти. 
Непрякото въздействие от системната употреба на психоактивни вещества е свързано с промяната на 
социалната среда на младите хора. Това предопределя приемането на нови групови норми и правила. 
Нуждата от повече средства за набавяне на наркотици/алкохол води и до отклонения от социално при-
емливите норми на поведение (напр. секс за пари или наркотици). Социалната и физическата среда, в 
която се употребяват психоактивни вещества, често съвпада със средата, в която се договарят сексуални 
контакти. 
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Сексуалните отношения имат много нива и измерения. Сексуално насилие е всяка форма на принуда, 
на агресия (словесна или физическа), на манипулация или на създаване на зависимост в сферата на сек-
суалността. Сексуалното насилие има различно изражение. То е недопустимо поведение изразявано чрез: 
цинични шеги; намеци за външността, които карат момичето да се чувства неудобно; нежелани докосва-
ния; нежелано сексуално внимание; обиди или подигравки от сексуално естество; прекалено фамилиар-
ничене; показване на порнографски материали; предложения за интимности с цел получаване на нещо, 
което жертвата желае или към което се стреми (услуга, внимание, материални придобивки, пари и др.); 
принуда за сексуални контакти; блудство, изнасилване.

Често учениците, подложени на такива посегателства, погрешно смятат, че това ще престане ако не му 
обръщат внимание или стигат до извода, че причината е в тяхна грешка и преувеличение. От друга страна, 
много от младежите, които извършват посегателства, нямат представа за последствията от действията си 
или не ги определят като нередни или застрашаващи жертвата Извършителите усвояват това поведение от 
възрастните, от родителите, от медиите. Последиците за жертвите на такива посегателства често са много 
сериозни. Най-често те са гняв, депресия, тревожност, загуба на самочувствие, нерядко главоболие, болки 
в стомаха, безсъние, раздразнителност. 

Сред младите хора не са изключение и случаи на брутални сексуални посегателства като изнасилване 
и блудство. 

Блудството включва различни форми на сексуална принуда и физическо посегателство, без осъщест-
вяване на полов акт. 

Изнасилването е съпроводено с различни форми на физическо насилие и на унижение. 
И изнасилването, и блудството  са престъпления, извършени със сила. 
Основните митове относно насилието са:
Повечето от насилниците са непознати.
Мит! В много случаи тези хора се оказват познати, приятели или роднини на жертвата.
Жертвите на насилие сами са си виновни за това.
Мит! Повечето от насилниците избират жертвите си случайно или се възползват от доверието им.
Изнасилванията стават на пусти места, в паркове или на тъмни улици.
Мит! Почти половината от изнасилванията се извършват в дома на жертвата или някъде, където тя е 

на посещение.

Ограничаването на сексуалните посегателства изисква намеса и работа както в конкретната ситуация, 
така и на ниво училище. Както при училищното насилие, самите училища са отговорни за създаването на 
среда, свободна от сексуални посегателства. Училищните стратегии/програми спрямо сексуалните посега-
телства имат няколко предимства. Те изработват общ - за учениците и персонала - език по проблема. Това 
намалява възможността за неправилно разбиране и улеснява изясняването на конкретната ситуация. Друг 
ефект е формирането на ценности в процеса на обучение. Когато учениците се обучават да разпознават 
нараняващото поведение, те са по-склонни да се ангажират с намеса в ситуациите на сексуално посегател-
ство и да го прекратят. Учениците, способни да направят разлика между заяждане и училищно насилие, 
могат да определят и обяснят разликата между флирт и сексуално посегателство. Тези инициативи допри-
насят и за изграждане на атмосфера на взаимно уважение, в която се зачита достойнството на всеки човек.
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III. ВИДОВЕ СЕКСУАЛНО-
ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ (СПИ)

1. Същност, особености, признаци, лечение, превенция
Сексуално предаваните инфекции (наричани още венерически болести) са инфекциозни заболява-

ния, които се предават от човек на човек, най-често при сексуален контакт. Те могат да бъдат открити по 
повърхността на тялото, в кръвта и в телесните течности: семенна течност, вагинален секрет, урина и др. 

Основните пътища на инфектиране са:
• при практикуване на анален, вагинален, орален секс без презерватив;
• при директен контакт на заразена кръв или секрети от половите органи на единия партньор с нара-

нена кожа/лигавица на другия партньор;
• понякога от майката инфекцията се предава на детето (по време на бременността, раждането или 

кърменето);
• при използване на общи инструменти за инжектиране, татуиране, пиърсинг, ножички, ножчета за 

бръснене.
Повечето такива инфекции са лечими, но някои от тях остават за цял живот и човек трябва да се лекува 

непрекъснато. Ако тези сексуално предавани инфекции не се лекуват, те могат да доведат до увреждане на 
различни органи, безплодие, дори смърт.

Невинаги е лесно да се разпознаят симпомите на сексуално предаваните инфекции, а някои от тях ня-
мат почти никакви начални признаци. А това значи, че заразеният може дълго време да разпространява 
инфекцията. Все пак някои оплаквания могат да подскажат за наличието на инфекция:

- парене и/или болка при уриниране, при миене на половите органи;
- необичайна еякулация или течение – с особен, неприятен мирис и/или цвят и консистенция;
- сърбеж, зачервяване, раздразненост по и около пениса, вагината, ануса и др.;
- болка или дискомфорт при сексуален контакт;
- малки ранички, обрив, мехури или лишеи в областта на половите органи; 
- болки в долната част на корема, в тестисите;
- кървене между месечните цикли или след сексуален акт;
- понякога общи симптоми – повишна температура, отпадналост, болки в ставите.
Какви са последиците от сексуално предаваните инфекции? 
Ако не се лекуват или се лекуват неправилно, сексуално предаваните инфекции могат да причинят 

много опасни усложнения:
- стерилитет (безплодие);
- увреждане на плода и новороденото, дори да причинят смърт на бебето; 
- извънматочна бременност и спонтанен аборт;
- тазово-възпалителна болест;
- рак на маточната шийка; 
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- увреждания на вътрешните органи и централната нервна система, а това води до инвалидизация и в 
някои случаи до смърт (ХИВ/СПИН, хепатит В и С, сифилис).

Наличието на една инфекция увеличава риска от заразяване и с друга, в това число и ХИВ.

Как да се реагира при съмнения за сексуално предаваните инфекции?
Абсолютно е противопоказно всякакъв вид самолечение на сексуално предавани инфекции. То крие 

рискове и може значително да утежни положението.
При съмнение за инфекция е важно веднага да се потърси лекар-специалист: дермато-венеролог, 

уролог, гинеколог. Лечението на сексуално предаваните инфекции започва само след специализирана ди-
агностика. Особено важно е предписаното лечение да се проведе докрай - дори външните симптоми да 
изчезнат още в първите дни. В противен случай те могат да се възобновят.

При наличие на сексуално предавани инфекции, непременно трябва и партньорът/партньорите да се 
прегледат, изследват и да им се назначи лечение, за да се избегне така нареченият пинг-понг ефект, при 
който инфекцията се предава от единия на другия и обратно.

Основни правила при лечение на сексуално – предаваните инфекции са:
- всички лекарства трябва да бъдат приемани, както е посочил лекуващият лекар;
- всички партньори трябва да бъдат изследвани и лекувани;
- по време на терапията пациентите трябва да се въздържат от полови контакти до излекуването и на 

двамата партньори;
- пациентите със симптоми след лечението, трябва да бъдат изследвани отново;
- инфекциите след проведеното лечение, са най-често следствие на повторно заразяване, а не на не-

успех в терапията.
Сексуално предаваните инфекции се причиняват от различни микроорганизми – бактерии, вируси, 

гъби, паразити. Тези микроорганизми не могат да живеят извън човешкия организъм и затова се преда-
ват само при близък контакт.

2. Вирусни сексуално предани инфекции – ХИВ/СПИН, хепатит В, хепатит С
Най-често срещаните вирусни сексуално предавани инфекции са гениталният херпес, кондилома, хе-

патит В, хепатит С, ХИВ.
Гениталният херпес се причинява от херпес симплекс вирус тип 2. Това е силно заразна инфекция, 

която веднъж навлязла в организма, остава там за цял живот. От момента на заразяване до появата на 
първите симптоми минават 2-7 дни. При някои хора заболяването протича леко и почти без оплаквания, 
при други пристъпно се развиват болезнени мехурчета, пълни с течност, зачервяване и болезненост на 
кожата около тях, обща отпадналост и повишение на температурата. Тези симптоми отзвучават за няколко 
дни, но дори и след това е възможно пренасяне на инфекцията при сексуален контакт без презерватив. 
В някои случаи се засягат влагалището и маточната шийка. Специални мерки се вземат при бременните 
жени, които има активиран херпес, до 5 дни преди раждането. В такива случаи се препоръчва раждането 
да става по оперативен път, за да се избегне опасно инфектиране на новороденото. 

Лечението се провежда с антивирусни медикаменти. Докато мехурчетата не изчезнат напълно, трябва 
да се избягва всякакъв сексуален контакт. 
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Кондиломите ( генитални брадавици) се причиняват от човешки папиломен вирус и се появя-
ват по и около половите органи. Обикновено имат грапава повърхност и с разрастването си придобиват 
вид на карфиолчета. Понякога са много дискретни и трудно се диагностицират. Човек най-често се зара-
зява с вируса от някой от сексуалните си партньори (независимо от вида на сексуалния контакт), а самата 
поява на брадавиците настъпва 2-8 месеца или повече след инфектирането, в зависимост от състоянието 
на имунната система на човека. И двата пола са еднакво засегнати. Големият брой сексуални партньори 
рязко увеличава риска от инфектиране. Вирусът причинител е открит при много жени, които имат кле-
тъчни промени на маточната шийка. И тъй като такива промени често водят до ракови заболявания, пре-
поръчително е тези жени по-често да се подлагат на профилактични акушеро-гинекологични прегледи. 
Навременното отстраняване на брадавиците и изследване за предракови изменения, са важна мярка за 
предпазване от злокачествени заболявания, най-вече рак на шийката на матката, на влагалището, както 
и на мъжката генитална система.

Лечението е чрез отстраняване на образуванията по химичен, механичен или хирургичен път. На второ 
място е подсилване на имунната система, която да се справи с инфекцията и да няма рецидив, още повече, 
че човек с генитални брадавици е по-заразен за партньорите си, отколкото здравия заразоносител.

Хепатит В e заболяване, която се причинява от вируса HBV.  Изчислено е, че 2 милиарда души са се 
заразявали с вируса в даден момент, а 350 милиона по целия свят продължават да носят хроничната ин-
фекция. Вирусът е силно заразен – близо 50-100 пъти по-заразен от HIV. Той е изключително резистентен 
вид, способен да издържи екстремни температури и влажност.Може да преживее 6 месеца при стайна 
температура и 7 дни при + 44 С. Инфекцията с хепатит В вируса (HBV), е инфекция на целия организъм, но 
най-характерно е засягането на черния дроб.  Взети заедно, хепатит В и С представляват една от най-голе-
мите глобални заплахи за здравето, убивайки приблизително 1 милион души годишно. 

Пътища на предаване
HBV се намира в кръвта и в по-малко количество - в семенната течност (спермата), вагиналните 

секрети, слюнката, кърмата и другите телесни течности на заразения човек. Заразяването се осъществява, 
когато кръвта и другите телесни течности на заразения човек попаднат в контакт с телесните течности 
на незаразен човек през микроскопични ранички в покривката на тялото (кожа, лигавици на половите 
органи и ректума). Вирусът не се открива в изпражненията и e в минимално количество в урината, което 
прави невъзможно заразяването чрез вода, храна или ежедневен битов контакт. Вирусът на хепатит С се 
разпространява при директен контакт със заразена кръв. Може да бъде предаван и чрез други телесни 
течности, но много рядко. Много от заразените с хепатит В или С хора нямат симптоми на заболяване, но 
могат да предават вируса на други хора.

Най-честите пътища на разпространение са:
• Сексуален път път –при сексуален контакт със заразен партньор и без презерватив;
• Кръвен път: 
- контакт със заразена кръв при използване на общи инструменти за инжектиране, заразени инстру-

менти при правене на татуировки, пиърсинг, акупунктура и др.;
 - контакт на наранена кожа или лигавица със заразена кръв при ползване на чужди самобръсначки, 

дори и четки за зъби;
• Вертикален път (от майка на дете)- заразяване на плода и новороденото от майка с активна хепатит 

В инфекция по време на бременността и раждането.
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Определени групи хора от населението са изложени на по-висок риск от заразяване с вируса и разви-
тие на хепатит В. Сред тях са: 

•  хора, практикуващи секс, с честа смяна на партньорите, особено без използване на предпазни сред-
ства (напр. презервативи);

• мъже, правещи секс с мъже;
•  проститутки;
•  сексуални партньори на хора, заразени с HBV;
• венозни наркомани, ползващи общи игли;
• здравни работници, работещи с кръв и кръвни продукти, както и такива използващи остър, замър-

сен с кръв, инструментариум (медицински сестри, хирурзи, зъболекари, лаборанти и др.);
• кърмачета, родени от заразени майки.
Първоначално хепатит В е остър, но може да премине в хронично състояние.
Хроничният (продължителен) хепатит В е персистираща инфекция на черния дроб, която се развива, 

ако острата инфекция не отшуми в рамките на първите 6 месеца. В около една трета от случаите, това 
води до сериозно чернодробно заболяване, което може да доведе до цироза, рак на черния дроб и ранна 
смърт - при до 25% от пациентите.

След като вирусът на хепатит В навлезе в тялото, минава инкубационен период от 1 до 6 месеца, през 
който не се забелязват симптоми на заболяването. Вирусът се открива в кръвта и другите телесни течности 
няколко седмици преди изявата на симптомите и това продължава обикновено в продължение на някол-
ко месеца в последствие. Някои хора имат ясно изявени симптоми, други – леки, а при трети - симптоми 
така и не се появяват, дори и заболяването да прогресира до хронична форма. 

Дори и хората, при които заболяването преминава без симптоми, могат да го предават на другите.
Хепатит В се диагностицира чрез кръвно изследване, което може да засече протеин от вируса, наречен 

повърхностен антиген. 
Ваксинация срещу хепатит В
Ваксинацията е един от начините за предотвратяване на хепатитна инфекция. Ваксинацията има около 

95% ефективност, особено ако е извършена на бебета или млади хора. В България е включена в имуни-
зационния календар и се прилага задължително на всички новородени след 1992г. Ваксината „разчита“ 
на способността на организма да изработи антитела, които да унищожават евентуално навлязъл вирус в 
организма. Тъй като не при всеки човек имунната система е достатъчно стабилна, както и при честа среща 
с вируса, имунната система може и да не се справи добре. Затова е важно да се спазват превантивни мерки 
с цел недопускане на заразяване с вируса на хепатит В:

• използване на презерватив при всеки сексуален контакт;
• избягване на случайни сексуални контакти и честа смяна на партьорите;
• използване само на индивидуални стерилни медицински и козметични инструменти;
• използване на лични предпазни средства (ръкавици, маски, очила) при контакт с кръв и телесни 

течности.
Най-опасният вирус, предаван по сексуален път, е ХИВ.
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ХИВ е вирус, който атакува имунната система на човека, така че тя не може да осигури защита на 
организма срещу болести и инфекции. В превод от английски /HIV/ ХИВ означава „вирус на човешката 
имунна недостатъчност”:

Human/Човешки – означава, че този вирус може да инфектира само човешки същества. Растения, 
животни и насекоми не могат да се заразяват с ХИВ и следователно - те не могат да пренасят инфекцията.

Immunodeficiency/Имунен дефицит – означава, че вирусът намалява ефективността и способността 
на имунната система да функционира правилно. ХИВ поразява органите и клетките, които осигуряват 
способността на организма да противодейства и да се защитава срещу външни болестотворни бактерии, 
вируси, гъби, както и да контролира процесите, които водят до злокачествени заболявания.

Virus/Вирус – означава изключително малък по размери инфекциозен агент, който не може да се са-
мовъзпроизвежда. Той се възпроизвежда само, когато превзема човешките клетки.

Вирусът интегрира генетичния си материал в този на клетките на имунната система – така остава в 
нея различно дълго време, а в организма – до живот. Когато започне да се размножава, клетката загива. 
Настъпва имунен срив.

СПИН означава синдром на придобитата имунна недостатъчност:
Синдром – съвкупност от физически признаци и клинични симптоми.
Придобита –това е състояние, с което човек не се ражда или се предава по генетичен път, но го при-

добива като се заразява.
Имунна –синдромът засяга имунната система, която при нормално функциониране отблъсква болес-

тотворни организми, бактерии и вируси.
Недостатъчност - имунната система не може успешно да се бори с инфекциите и болестите, които я 

атакуват.
СПИН или синдром на придобитата имунна недостатъчност се развива при инфектиране с човешки 

имунодефицитен вирус или ХИВ. 
Инфектираните с ХИВ се наричат серопозитивни или вирусоносители. След инфектирането с ХИВ, чо-

век може да живее с вируса в кръвта си в продължение на години и да се чувства здрав дълго след като 
този вирус е попаднал в организма.

ХИВ-инфекцията е бавно развиващо се и прогресиращо заболяване, което преминава през няколко 
стадия докато причини СПИН:

• Остра ХИВ-инфекция – се нарича периодът от първите две до четири седмици след заразяването с 
вируса ХИВ, когато при около 40-90% от инфектираните се появяват неспецифични симптоми. Най-често 
оплакванията и продължителността им са подобни на тези при настинка. Обикновено в тази фаза никой 
не обвързва оплакванията с диагнозата ХИВ - инфекция. Ако бъде направен тест за ХИВ, той ще бъде 
отрицателен или неопределен.

• Прозоречен период /„сероконверсия”/ – средно от 1 до 3 месеца след заразяването, организмът за-
почва да образува ХИВ антитела в кръвта на заразения. Антителата са специализирани клетки и разтвори-
ми протеини, които отбраняват организма срещу вируса и целят да намалят неговото количество в кръвта. 
Ако в този стадий бъде направен тест за ХИВ, той ще се позитивира. 

ХИВ позитивният резултат все още не означава, че човекът е болен от СПИН!
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• Безсимптомен стадий – в следващите години /средно от 1 до 10/ инфекцията с ХИВ е налице, но 
заразените нямат оплаквания и се чувстват здрави. Някои могат да имат увеличени лимфни възли в две 
или повече несъседни области. В този стадий, единственият начин, по който човек може да разбере, че е 
заразен, е да си направи кръвен тест за ХИВ.

• Следващият, също непродължителен стадий, е наречен „СПИН-свързан комплекс“ или пре-СПИН, 
който често кара заразоносителите да търсят медицинска помощ. Характеризира се с много обилни нощ-
ни изпотявания, диария, нарушен сън, неработоспособност, много бърза загуба на телесно тегло – до из-
мършавяване, силно изтощение.

• СПИН – това е последният стадий на заболяването, в който имунната система е тежко увредена. 
В тази фаза организмът е податлив на всякакви видове инфекции, паразити, вируси или бактерии, кои-
то обикновено не могат да предизвикат болест у хора с нормална имунна система, но се „възползват” от 
отслабената имунна система на хората с ХИВ – ракови болести, тежка загуба на тегло и интелектуални ув-
реди. СПИН се проявява под формата на различни заболявания: опортюнистични инфекции; специфични 
заболявания – сарком на Капоши, пневмоцистна пневмония, ХИВ-свързана енцефалопатия (в късните 
стадии тя наподобява старческа деменция), онкологични заболявания, туберкулоза.

Времето, необходимо, за да се развие ХИВ инфекцията в СПИН, обикновено е между 8 и 10 години, но 
този период може да варира във всеки индивидуален случай. През този период човек носи вируса и може 
неумишлено да инфектира партньорите си.

Инфекцията се предава от човек на човек. Вирусът се съдържа в повечето телесни течности на инфек-
тирания човек, но единствено в кръвта, спермата, вагиналния секрет и кърмата има достатъчно количе-
ство вируси, за да се осъществи заразяването. Човек може да се инфектира с ХИВ при директен контакт с 
някоя от тези течности от човек-носител на вируса. 

Основните пътища за предаване на инфекцията са три: сексуален, кръвен и вертикален.

Сексуален път 
Инфекцията може да се предаде при сексуален контакт с инфектиран партньор – мъж или жена. Все-

ки сексуален акт без предпазни средства (презерватив) излага човек на риск от заразяване, но не всеки 
контакт води до инфектиране. Рискът от предаване на инфекцията се увеличава, когато партньорите имат 
и друга сексуално-предавана инфекция (сифилис, гонорея, хламидии и т.н.).

Заразяването с ХИВ може да стане чрез вагинален, анален и по-рядко орален сексуален акт. 
Вагинален – при съприкосновение на половите течности с лигавицата на партньора съществува риск 

от предаване на вируса. 
Анален – най-висок риск от заразяване, поради лесната ранимост на лигавицата в областта на ануса 

и честото разраняване. 
Орален – независимо, че рискът от заразяване е най-нисък, такъв съществува при попадане на се-

менна течност в устата, особено в случай, че има наранявания или кървящи венци. 

Кръвен път
Съдържанието на ХИВ е най - високо в кръвта в сравнение с другите телесни течности и, следователно 

контактът с кръв на инфектиран човек носи значителен риск от заразяване. Кръвта и кръвните продукти, 
използвани в медицинската практика в нашата страна след 1986 г., задължително се изследват за ХИВ. 
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Това намалява максимално риска от заразяване при кръвопреливане. Най-висок риск от предаване на ин-
фекцията по кръвен път съществува при използване на общи игли и спринцовки. В студиата за маникюр, 
татуировки и пиърсинг се използват стерилни инструменти, но е добре човек да се увери в това преди 
манипулацията.

Вертикален път (от майка на нейното дете)
Възможно е предаването на ХИВ от бременна жена на плода й, както по време на бременността чрез 

общата кръвоносна съдова система, така и в хода на раждането или при кърмене. Съвременните проучва-
ния сочат, че възможността майка, носителка на ХИВ, да роди здраво дете е до 98 % възможна, ако жената 
провежда антиретровирусно лечение и спазва препоръките на лекаря си относно раждането и кърменето. 
Ето защо е добре всяка бъдеща майка да си направи тест за ХИВ в началото на бременността и при нужда 
да се възползва от предлаганото в България безплатно лечение.

Инфектирането с ХИВ е възможно само по гореизброените начини. 
Не може да се осъществи заразяване с ХИВ в следните случаи: прегръдка, галене, ръкостискане, це-

лувка, кашлица, хрема, използване на общи прибори за хранене, общи дрехи, използване на общи бани, 
тоалетни и басейни, сълзи, слюнка, пот, урина и фекалии, ухапване от насекомо, лекар, зъболекар, битов 
контакт или съжителство с ХИВ-позитивни лица. ХИВ не може да се пренася по въздуха или чрез храна, 
защото е неустойчив вирус, който не живее дълго време извън тялото.

Превантивни мерки
• Използване на предпазни средства
Презервативи – единственото средство за предпазване от инфектиране по сексуален път с ХИВ, е из-

ползването на презерватив при всеки сексуален контакт. От особено значение е да се използва подходящ 
презерватив за различните начини на осъществяване на акта и да се постави правилно. 

Лубриканти на водна основа – заедно с презерватива може да се използват само такива лубриканти, 
защото омазняващите средства (кремове, вазелин и др.) могат да увредят материята и да компрометират 
предпазната роля на презерватива.

Медицински ръкавици, очила и маски – при работа с кръв и секрети от половите органи. 
• Използване само на индивидуални и стерилни игли, спринцовки и други инструменти, които биха 

могли да бъдат в контакт с кръв или лигавици.
• Избягване на сексуални контакти със слабо познати партньори или с такива, които имат многоброй-

ни и безразборни връзки с различни партньори.

Установяване на инфекция
Единственият начин да се установи наличие на ХИВ-инфекция е, когато това се докаже с медицински 

тест и се потвърди от Националната референтна лаборатория.
Най-голямата обществена заблуда е, че „ако не проституираш, не си гей и не си венозен наркоман, си 

застрахован“. Най-добре е задължително да се направи тест ако човекът е:
- имал/а необезопасен сексуален контакт (т.е. без презерватив) и оттогава е изминал поне месец;
- инжекционно употребяващ/а наркотични вещества;
- бременна жена; 
- дарител на кръв и органи – тогава изследването е задължително.
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За установяване на ХИВ-статуса се изследва периферна или венозна кръв. При позитивиране на ре-
зултата се взема повторна проба, която се изследва с друг метод и ако и този резултат е положителен, 
следва изследване с потвърдителен тест. 

Масовите тестове откриват антителата, които имунната система образува в отговор на навлезлия в 
организма вирус. При различните хора времето, за което имунната система реагира с антитела е различно 
- от 2 седмици до 6 месеца. Затова, дори при отрицателен резултат и при наличие на епидемиологични 
(принадлежност към рискова група, високорисково поведение), клинични данни (специфични симптоми) 
или лабораторни данни, е добре тестът да се повтори след 3 и след 6 месеца от момента на рисковата 
ситуация.

 При отрицателен резултат, но при продължаващо рисково поведение, вероятността от инфек-
тиране остава висока. 

Лечение
Въпреки задълбочените изследвания и огромни финансови вложения, дефинитивно лечение на ин-

фекцията все още не е открито. Инфектираността с ХИВ се запазва за цял живот. Силната изменчивост 
на ХИВ препятства създаването на ефективна ваксина. Инфекцията постепенно, но неизменно води до 
смърт. Животът на заразените, обаче, може да се удължи значително при ранно откриване и прилагане на 
специфична терапия. Съществува антиретровирусна терапия, с която се подтиска репликацията на вируса 
и се забавя развитието на СПИН. В България тази терапия, както и съпътстващите проследяване и изслед-
вания, са безплатни и достъпни за всички ХИВ-позитивни. Терапията осигурява дълги години начин на 
живот, съпоставим с този на хора с други хронични заболявания. Хората с ХИВ, които спазват стриктно 
терапевтичните схеми, имат ниско ниво на вирусните частици (т.е. те са по-слабо заразни) и сравнително 
приемливо състояние на имунната система.

3. Бактериални сексуално предавани инфекции 
Гонореята е лечима инфекция, която се причинявана от бактерия Neisseria gonorrhoeaе. Микрооргани-

змът инфектира клетките на лигавиците на: 
- пикочния канал (уретера), вагината, шийката на матката;
- фалопиевтите (маточните) тръби;
- ануса и ректума;
- конюнктивата (лигавицата, покриваща очната ябълка и клепачите);
- гърлото.

Как се предава гонореята?
Инфекцията се предава чрез вагинален, орален (приемащ и даващ) или анален секс. Заразяване може 

да настъпи и когато лигавицата на здрав човек попадне в досег със секретите или семенната течност на 
болен човек. Предаването на гонорея може да стане дори и ако няма пълно проникване на пениса във 
вагината, ануса или устата.

При жени, дори и непрактикували анален секс, може да настъпи инфектиране на ануса или ректума, 
чрез пренасяне на бактериите от вагината, най-често чрез избърсване с тоалетна хартия.
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Очни инфекции с гонорея се наблюдават, когато инфектиран секрет попадне в окото по време на секс 
или когато окото се докосне с мръсни ръце.

Гонореята не се предава при здрависване и чрез тоалетната седалка. Дори и след излекуване е въз-
можна повторна инфекция. Заразените майки могат да предадат инфекцията на новороденото. Това може 
да доведе до очни инфекции, пневмония и други усложнения. При деца инфекцията с гонорея може да 
знак на сексуален тормоз или злоупотреба.

Симптомите се проявят от 7 до 10 дни след заразяването. Обичайно това са болки и парене при урини-
ране, отделяне на гноен вагинален, уретрален или анален секрет. Понякога заболяването може да се проя-
ви с оскъдно слузно течение или да протече без никакви оплаквания. В по-късния стадий, гонореята може 
да засегне ставите, кожата, очите и сърдечните клапи. Ако не се проведе лечение е възможно да настъпят 
някои усложнения – тазово-възпалителна болест, извънматочна бременност, простатит, възпаление на 
тестисите, аборт, стерилитет при двата пола. 

При новоредени симптомите на гонорейна инфекция включват: конюнктивит и пневмония, които на-
стъпват най-често между 5 и 12 дни след раждането.

Гонореята може да бъде предадена от майката на новороденото, при което могат да настъпят конюнк-
тивит, дори слепота, следствие на нелекувани очни инфекции, пневмония и дисеминирана гонококова 
инфекция - атртит, менингит и сепсис.

Лечението на гонореята е антибиотично. Специалист – дерматовенеролот, акушер-гинеколот, уролог 
назначава и проследява лечението. Задължително се лекуват и двамата (всички) партньори.

Хламидиазата е лечима инфекция, която се причинява от бактерия Chlamydia trachomatis. Бактери-
ят инфектира клетките на лигавиците - меките и влажни тъкани на тялото, непокрити с кожа. Ето няколко 
примера за области от тялото, които могат да бъдат поразени от хламидията:

• повърхността на уретрата, вагината, шийката на матката и ендометриума;
• яйчниковите тръби;
• ануса и ректума;
• конюнктивата - лигавицата, покриваща очната ябълка отпред, с изключение на роговицата (про-

зрачната част на окото).
Хламидиазата е най-често срещаното заболяване, предаващо се по полов път - особено сред сексу-

ално активните подрастващи и възрастни в диапазона между 20 и 30 години. Около едно на всеки десет 
момичета с активен сексуален живот, е инфектирано.

Как се пренася?
Хламидиите, подобно на останалите болести, предавани по полов път, се пренасят от инфектирания 

партньор на здравия чрез някои сексуални действия.
Най-често пренасянето става чрез анален или вагинален секс. 
Инфекция може да настъпи, когато лигавиците на здрав човек влязат в досег с лигавиците или някои 

течности (сперма, вагинален секрет) на болен от хламидиаза. Най-често това става при незащитен (без 
латексов презерватив) анален или вагинален секс.

Инфекцията може да се предаде от майката на плода по време на преминаването му през родилния 
канал. Засягат се очите на новороденото. При деца хламидийната инфекция често е знак на сексуален тор-
моз.
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Инфектиране с хламидии не може да настъпи при ръкостискане или сядане върху тоалетната седалка. 
Дори и след излекуване, човек отново може да се инфектира при повторно излагане на хламидии.

Симптомите не са надеждно средство за диагностициране на хламидиазата, тъй като те са подобни на 
тези на гонореята и тези две инфекции често се бъркат. Освен това, около 75% от жените и 50% от мъжете 
нямат никакви симптоми.

Заболяването се характеризира с отделянето на повишено количество гнойно или слузно генитално 
течение при двата пола. Често тези оплаквания са съпроводени с парене, болки или сърбеж при уринира-
не. По време на полов акт, жените може да изпитват болка в долната част на корема, а мъжете – подуване 
и болка в областта на тестисите. В повечето случай обаче заболяването протича без оплаквания. В случай, 
че не се проведе навременно лечение, е възможно да настъпят усложнения на инфекцията, най-честите 
от които са възпаление на органите в малкия таз, последвано от извънматочна бременност, цистит при 
жените и уретрит и възпаление на тестисите - при мъжете. И при двата пола, като късно усложнение на 
гениталната хламидиална инфекция, може да се развие стерилитет. Заболяването се лекува с антибиотици, 
като продължителността на лечението зависи от давността на заболяването и тежестта на оплакванията. 
За избягване на повторно заразяване е важно да се лекуват всички партньори.

Трихомониазата е полово предавано заболяване, причиняващо се от Trichomonas vaginalis. Заразя-
ването става най-често при вагинален полов акт и по-рядко, чрез използване на общи кърпи и тоалетни 
принадлежности.

При жените симптомите са обилно пенесто, жълто-зеленикаво течение с неприятна миризма (оби-
чайно при жените),  парене и болка при уриниране и по време на сексуален контакт. Възможно е да проте-
че и без оплаквания. Нелекуваното заболяване може да доведе до сериозни усложнения на бременността, 
стерилитет, следоперативни инфекции и неоплазия на маточната шийка.При мъжете симптомите могат 
да липсват, но може да се наблюдава уретрит, усложнен с простатит. Симптомите на уретрита включват: 
отделяне на секрет (може да бъде гноен или мукоиден), парене при уриниране, сърбеж в уретрата

Усложненията на нелекуваната трихомоназа у мъже включват простатит, епидидимит, стеснения на 
уретрата и стерилитет. Инфекцията с T vaginalis е силно свързана с наличието на други полово предавани 
заболявания, вкл. гонорея, хламидия и вируси. Увеличен е рискът от инфекция с вируси като човешки 
папиломавирус (HPV) и ХИВ. Според проучване, лицата с трихомоназа имат двоен риск от ХИВ инфекция, 
в сравнение с общата популация.  Диагнозата се поставя микроскопски от секрет.

При доказана трихомоназа се провежда лечение не само на заболялите, но едновременно и на техни-
те сексуални партньори, а така също и на контактните лица.

Сифилисът е сексуално-предавана инфекция, която се причинява от микроорганизъм наречен 
Treponema pallidum (бледа трепонема). В медицинската литература в миналото болестта често е наричана 
„големият имитатор”, поради сходствата в проявите на заболява- нето с тези, на много други заболявания. 
Сифилисът се характеризира с преминаване през три стадия - първичен, вторичен и третичен сифилис. За-
боляването е лечимо във всеки един етап на развитието му, но веднъж настъпили, уврежданията на орга-
ните, в резултат на сифилистичната инфекция, не могат да бъдат възстановени, независимо от лечението. 

Сифилисът се предава чрез сексуален контакт – заразяването може да стане при вагинален, орален 
или анален сексуален акт. Човек може да бъде инфектиран от болен партньор, независимо дали той има 
видими прояви на болестта.
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По кръвен път – чрез използването на общи инжекционни инструменти от лица, употребяващи ин-
жекционно наркотици. По-слаба е вероятността от предаване на инфекцията чрез преливане на кръв или 
кръвни продукти, тъй като донорската кръв се изследва задължително за предавани по кръвен път, ин-
фекции. 

Вертикален път: от болна майка на плода чрез плацентарното кръвообращение. 
Заболяването преминава през 3 стадия, с характерни прояви. Заболяването има инкубационен пе-

риод, който продължава средно 28 дни. Инкубационният период е интервалът от време между първият 
контакт на организма с вируса и изявата на първите симптоми на болестта. След изтичането на инкуба-
ционният период, заболяването навлиза в своя първи стадий.

 Първи стадий: Първичният сифилис се развива от 2 до 9 седмици (средно 28 дни) след инфектиране-
то. Той се проявява с единична, неболезнена раничка, наречена твърд шанкър. Тя може да е различна по 
големина и няколко дни след появата, се увеличават регионалните лимфни възли – най-често в областта 
на слабините. Раничката и увеличените лимфни възли са неболезнени, поради което пациентите често 
недооценяват сериозността на инфекцията. Твърдият шанкър се разполага най-често в областта на гени-
талиите. В зависимост от сексуалните практики, е възможно той да се локализира и на други места – напр. 
по устните, ануса, оралната мукоза, езика, гърдите, пръстите и др. Ако не се приложи лечение, промените 
претърпяват обратно развитие, а заболяването преминава в следваща фаза на развитие. 

Втори стадий или вторичен сифилис: Вторият стадий настъпва няколко месеца след инфектирането, 
като обичайно продължителността му е между 6 месеца до 5 години. Най-характерните му прояви са не-
сърбящ обрив по кожата и промени по лигавиците. Обривите варират от бледорозови до бакърено-чер-
вени и могат да са с различен размер. Те се откриват в различни области – гърди, гръб, корем, като за осо-
бено характерна се смята проявата им по дланите и ходилата. Обикновено обривът преминава за няколко 
седмици или месеци - със или без лечение. При вторичен сифилис могат да бъдат наблюдавани и някои 
изменения на лигавиците. Характерно за тях е поява на ранички, покрити с белезникав налеп. Ако не се 
проведе лечение през първите месеци на вторичния сифилис, се наблюдава последователно редуване на 
периоди с обриви и безсимптомни периоди, което може да продължи години. През тази фаза, инфекцията 
може да бъде предадена на сексуалните партньори, независимо от липсата на оплаквания. При вторичния 
сифилис е възможно засягането на централната нервна система и други вътрешни органи. 

Трети стадий или третичен сифилис. Характерни за третичния сифилис са прояви от страна на кожата, 
лигавиците, централната нервна система и вътрешните органи. Този стадий настъпва обикновено 3–10 
години след инфектирането, но този период е твърде условен. Подобно на вторичния сифилис, клиничните 
промени при третичния сифилис могат да възникнат във всички участъци от кожата. Характерно за тях е 
малкият брой кожни възловидни образувания (гуми) с относително по-големи размери. Третичният сифи-
лис засяга и опорно-двигателния апарат на организма. В костите, ставите и мускулите могат да се развият 
гумозни промени. От вътрешните органи могат да бъдат засегнати черния дроб, стомаха, пикочно-поло-
вата система, но най-характерно е засягането на сърдечно-съдовата система. Могат да бъдат засегнати 
коронарните и мозъчни артерии. Тези промени протичат почти безсимптомно и откриването им преди 
настъпване на фатални усложнения е рядко и случайно. 
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Вроден сифилис
При бременни жени инфекцията може да се предаде на детето по време на бременността или при 

раждането. Така заразеното дете развива вроден сифилис като началните признаци на болестта се появя-
ват от 3 до 8 седмици след раждането. Болестта може да остане неразпозната и нелекувана, поради честа-
та липса на ясни белези. В такива случаи диагнозата се поставя едва при развитие на късните усложнения, 
които водят до увреждане на нервната система, очите, слуха, зъбите и костите на детето.

Диагностиката на сифилиса е комплексна – клиничен преглед и лабораторна диагностика. Сероло-
гичните тестове доказват наличието на антитела спрямо бледата трепонема в серума на болни от сифилис 
лица. 

Поради спецификата на болестта, тази диагностика в нашата страна се осъществява от специалист 
венеролог. Колкото по-рано в хода на болестта започне лечението, толкова по-ефективно е то и прогнозата 
е по-добра. Хората, които провеждат лечение за сифилис, трябва да се въздържат от сексуални контакти 
до завършването му. Лечението на сексуалните партньори е изключителна важно, за да се избегне пов-
торно заразяване. Съвременното лечение на сифилис се провежда с антибиотични препарати, които могат  
да бъдат приложени под различни форми. Продължителността на курса на лечение  зависи от стадия на 
заболяването. С прилагане на адекватно лечение, сифилисът е лечим, независимо от стадия на развитие 
на болестта. В последния стадий на болестта обаче, уврежданията нанесени на вътрешните органи от бак-
терията-причинител, са необратими.

Предпазване от сифилис
Отворените ранички при заболяване от сифилис са видими и обикновено заразни през активните 

фази на инфекцията. Трябва да се избягва контакт с тези инфектирани ранички, тъй като секретът, който 
те съдържат, може да разпространи болестта. Също както при повечето предавани по сексуален път за-
болявания, употребата на презерватив по време на полов акт е начин за предпазване от сифилис. Редов-
ното изследване, както и лечението на ранните стадии на болестта, са метод за превенция срещу нейното 
по-нататъшно развитие. Тестването и лечението на сифилис в началото на бременността при жените, на-
малява риска от предаване на болестта на потомството.
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4. Други сексуално предавани инфекции – гъбични, паразитни
Кандидозата се причинява от болестотворния микроорганизъм Candida albicans, който се открива в 

тялото на всеки човек. Размножителният му процес може да излезе извън контрол в различни случаи: 
при бременност; наличие на други вирусни заболявания; прием на определени антибиотици; диабет; по-
лов контакт с инфектиран. Симптомите са: зачервяване и сърбеж по вулвата, вагината, пениса или ануса; 
белезникаво вагинално течение с неприятна миризма; болка при миене или по време на полов акт. Кан-
дидозата може да се разпространява не само по полов път. Диагнозата се поставя чрез микробиологично 
изследване. Лечение: перорална и/или локална терапия с антимикотици за три до седем дни, след кон-
султация със специалист.

Превенция на сексуално предаваните инфекции:
• поволо въздържание
• използване на презерватив при абсолютно всеки сексуален контакт;
• моногамност;
• въздържание от сексуален контакт с партньор, у когото са налице обриви; зачервявания около поло-

вите органи, течение от половите органи;
• избягване на честа смяна на партньорите и случайни сексуални контакти.
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IV. ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 
ОБЛАСТТА НА СЕКСУАЛНОТО 
И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ 
И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО 
СЕКСУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

1. Принципи, особености, методи, подходи
Здравното и сексуално образование е продължителен и сложен процес на придобиване на достоверна 

информация, по начин, който подпомага формиране на нагласи, създаване на умения за оценка на риска и 
за поведенчески решения за безрисково поведение, утвърждаващо сексуалното и репродуктивно здраве. 
Целите на това образование са: 

- намаляване на риска от нежелана бременност, сексуално предавани инфекции; 
- подобряване на междуличностните отношения;
- придобиване на жизненоважни умения като интегрална част от здравното образоване;
- изграждане на умения за информиран избор.
То трябва да включва достоверна и достъпна информация за: физическото и емоционално развитие на 

младия човек; сексуално предаваните инфекции, включително - ХИВ/СПИН, контрацепция, аборт. 
Ефективност на сексуалното здравно образование в училище се постига, когато то е:
- фокусирано към намаляване на рисковото поведение;
- насочено към формиране на положително отношение към личното здраве и здравословния начин 

на живот;
- базирано на теорията;
- с използване на интерактивни методи на обучение;
- с ясни и еднопосочни здравни послания;
- с предоставяне на необорими доказателства срещу рисковото поведение;
- с предоставяне на възможност за обратна връзка и въпроси;
- с информация и насочване към специалисти. 
Съществуват разнообразни превантивни програми и подходи, предназначени за ученици. Най-често 

прилаганите са:
Предупреждаващ подход. При програмите, основани на този подход, се набляга на негативните 

последици от рисковото поведение и се цели да се събуди страх, който да действа възпиращо.
Информативен подход. Тези програми са образователни, като акцентът е поставен върху трансфе-

ра на информация основно за видовете рискове и последици от сексуалното общуване.
Личностно-центриран подход. Тук фокусът е насочен към ученика. Освен предаване на знания 

чрез недидактични техники, тук се набляга на изграждане на собствено отношение към различни про-
блеми, усвояване на различни социални умения (напр. за оценка на ситуацията, вземане на решения и 
отстояване на позиции).
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2. Комуникация и послания – как да говорим с младия човек по темите: 
сексуално и репродуктивно здраве, рисково сексуално поведение, сексу-
ално предавани инфекции 

Стратегическа цел на разговорите с младите хора е да се намали поведението, което води до риск от 
заразяване с ХИВ и сексуално предавани инфекции. В настоящия момент е изоставен подходът на детайл-
но информиране за СПИ и за видовете контрацепция, а усилията се насочват към повлияване на рисковите 
нагласи на младите хора. Някои такива нагласи са:

• Подценяване на вероятността от заразяване с ХИВ и други сексуално предавани инфекции, „защото 
това се случва на рисковите групи“. При този начин на мислене, рискът от заразяване се свързва с опреде-
лени групи хора, а не с персоналното рисково поведение.

• Недостатъчната убеденост, че използването на презерватив предпазва в най-голяма степен от зара-
зяване с ХИВ и други сексуално предавани инфекции и от бременност. 

• Неглижиране на отговорността към собственото здраве и това на партньора.
• Липсата на увереност за успешно и без притеснения комуникиране с партньора относно правилното 

използване на предпазни средства при всеки полов акт.
• Притеснението да се потърси помощ при съмнения за заразяване със сексуално предавани инфек-

ции или за нежелана бременност. Често младите хора прибягват до самолечение и криминални аборти.
Кой го казва? За младия човек е важен по-големият опит на човека, с когото споделя. От значение е 

също така този човек да се държи приятелски и да дава достатъчно свобода за себеизразяване на юноша-
та. Не на последно място е загрижеността и заинтересоваността към личните проблеми на споделящия.

Младите хора считат за източници на информация в горяма степен своите приятели. Те говорят за 
по-сериозните и тежки проблеми с родители и учители, а за по-личните и интимни проблеми – с прияте-
лите си. Младите хора говорят на един език и се чувстват много по-комфортно, когато обсъждат помежду 
си „неудобни“ въпроси. Затова най-ефективният начин за постигане на превантивните цели е връстнико-
вият подход.

Какво имат нужда да научат младите хора от възрастните?
Достоверна и на достъпен език информация за:
• какво представляват здравата секусалност и пълноценната сексуална връзка;
• самозадоволяването вредно ли е;
• каква е връзката между чувствата и секса;
• как да се отнасят към посланията за секса в културата;
• как да защитят себе си и своя партньор от нежелана бременност и от заразяване с ХИВ и други сек-

суално предавани инфекции;
• къде могат да получат компетентна помощ, свързана с избора на контрацептив или справяне със 

сексуален проблем.
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Индивидуално консултиране
Консултирането в юношеската възраст подпомага достигането до зрелостта. То е насочено към ня-

кои от най-важните характеристики на зрелостта – преминаването от външен към вътрешен контрол на 
собственото поведение, разбирането на самия себе си и способността за по-дългосрочно планиране. 

Консултантът се стреми да помогне на младия човек да изследва чувствата си и мотивите, които оп-
ределят постъпките му. Това се постига като се предразполага младия човек (в атмосфера на приемане и 
неосъждане) да споделя и да говори свободно за себе. В процеса на изследване и опознаване на себе си, 
той/тя постепенно разбира, че не е виновен за начина, по който се чувства, но е отговорен за поведението 
си, защото то зависи от неговия избор. Отношението на консултиращия трябва да се базира на уважение и 
толерантност към индивидуалността на младия човек. 

3. Интерактивни методи за работа с младите хора. Видове, характеристи-
ки, приложение

При предоставянето на информация по темите сексуално и репродуктивно здраве, сексуално преда-
вани инфекции и ХИВ, трябва да се има предвид, че не бива да се смесват възрастовите групи (напр. 10-14 
и 15-19 годишни), защото двете групи винаги ще бъдат в психически дисбаланс, по-малките може да се 
почувстват емоционално подтиснати, по-големите да загубят интерес или да се конфронтират с водещия, 
считайки, че обучението не е на „тяхното ниво“.

Интерактивни методи могат да се използват в неголяма група, те не са подходящи за голяма аудито-
рия.

Целта на интерактивните методи е да накара участниците в дадено обучение чрез преживяване и 
емоционална рефлексия на различни ситуации, да учат като придобиват умения за живота. Всеки има 
знания и умения, които не се оценяват, а се използват в игровите ситуации за надграждане и осмисляне на 
вече съществуващия опит. Много важен елемент на интерактивните методи е даването на непрекъсната 
обратна връзка и споделяне по време и след реализиране на дадена ролева игра.

Тези методи освобождават обучаемия от предварителните задръжки и притеснения в обучителния 
процес и му дават пълна свобода на изказа и неговото участие.

Интерактивното обучение помага на развитието на умения за критично мислене, които са важни за 
анализа и оценката на информацията и идеите. То насърчава хората да участват в различни дейности и да 
запазват вниманието си върху изработването и представянето на „крайния” продукт.

Интерактивното обучение стимулира дискусиите, насърчава участието и задържането на внимание-
то. Обучителите трябва да представят информацията по различен начин, за да накарат участниците да се 
включат в наситените дискусии и дейности, като намалят до минимум прекъсванията и провокациите.

Видове интерактивни методи:
• методи за оценка на нуждите;
• игри: за запознанство, за доверие, симулативни, сюжетно – ролеви, занимателни, за раздвижване, 

за разчупване на ледовете;
• методи за организиране на работа в група: дискусия, фронтална дискусия, мозъчна атака, метод на 

реалния казус, дебати, демонстрации, въртележка, работа в малки групи, пленарно заседание, експозе, 
свободна дискусия, пресконференция, интервю;

• други методи: лекция, презентация, визуализация (учебен филм), беседа.
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V. МЕТОДИЧЕСКА РАБОТА
 
Цел на обучителната сесия по превенция на рисково сексуално поведение, сексуално предавани ин-

фекции, ХИВ/СПИН или сексуално и репродуктивно здраве, е учениците да придобият знания, да формират 
адекватно отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот, избягване на рисковото поведе-
ние и овладяване на социално адаптивно поведение.

Задачите, които трябва да си постави всеки обучител са:
• да предаде на учениците знания за различните аспекти на здравословния начин на живот, сексуално 

и репродуктивно здраве и индивидуалните и социални последици от рисковото сексуално поведение.
• да формира у учениците положително и проактивно отошение към здравославния начин на живот.
• да подпомогне учениците при усвояване на разнообразни социални умения, свързани с устояването 

на натиск, асертивност, общуване, целеполагане, вземане на решения и решаване на проблеми, овладя-
ване на емоции, оценка на риска и умения за справяне в критични ситуации. 

• да работи с учениците в посока намаляване на дезинформацията и митовете, подсилване на положи-
телни наклонности и ценности, съществуващите познания, утвърждаване на просоциални и здравословни 
поведенчески модели.

Тези задачи се осъществяват най-успешно и ефективно посредством т.нар. интерактивна методика 
на обучение. Основната характеристика на тази методика е активното участие на учениците в образова-
телния процес, а не пасивното усвояване на правила и готови идеи. Този тип обучение предполага не само 
усвояване на знания и умения, а и тяхното осмисляне и дълбоко приемане. При този вид методика ученето 
се базира на преживяното по време на обучението и на натрупания в резултат на това, опит. То провокира 
учениците да поемат отговорност за своето поведение, подпомага ги при търсене и вземане на самостоя-
телни решения, подкрепя асертивното поведение.

Независимо от различните дефиниции, интерактивното обучение може да се разглежда като процес 
на активно взаимодействие между ученика и учителя, в рамките на което, посредством учене чрез опит 
и преживяване, ученикът придобива нови знания, оформя своите нагласи и отношения към определени 
житейски ситуации и събития, усвоява и упражнява същностни умения, необходими за спрвяне с раз-
лични задачи и ситуации. В рамките на интерактивното обучение, ученикът, вместо в ролята на слушател, 
влиза в ролята на активно мислещ, общуващ, играещ, упражняващ се субект в образователния процес.

Подходът „връстници обучават връстници“ e процес, в който обучени и мотивирани млади 
хора, извършват неформални или организирани образователни дейности с млади хора, близки до тях по 
възраст, произход или интереси полезни връзки, структури, контакти.

 Основна цел на този процес е да се развият у младите хора знания, умения и нагласи за опаз-
ване на здравето и отговорно отношение към себе си; поведения за адаптиране и ефективно справяне с 
предизвикателствата на живота. 

Подходът е особено ефективен, защото при него се използва влиянието на връстниците по положтелен 
начин. А хората по принцип са склонни да чуват послания и да променят нагласи и поведения, когато пос-
ланието е изпратено от някой, на когото имат доверие и е с близки разбирания и притеснения.
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Подходът е много подходяш за системна превенция на рисковото поведение както в училище, така 
и извън него. Може да се реализира без особен, външен за училището ресурс. Това е начин за активно 
включване на младите хора в училщния живот и в живота на общността.

Превантивната дейност по връстников подход се реализира с няколко типа дейности:
- организирани обучителни сесии по превенция на различните видове рисково поведение, посред-

ством интерактивни методи и техники;
-превантивни кампании и други дейности в училище и извън него;
-неформални разговори, консултиране, мотивиране в естествената среда на връстниците.
За да се реализира този подход са необходими: на първо място - мотивирани млади хора за обучите-

ли на връстници, както и подкрепа и партньорство от страна на училищното ръководство и училищната 
общност. 

За подготовката на обучители на връстници са необходими:
- обучения: базови, надграждащи, тематични и методологични;
- място, време и консумативи за работа;
- ръдоводител на екипа и супервайзор/и на дейностите;
- план за действие и оценка на постигнатото;
- екипен принцип на работа.
Ползи от доброволческата превантивна работа по връстников подход има много за самите обучители 

на връстици. Те биват обучени в умения за живот, комуникативни и презентационни умения, умения за 
работа в екип, асертивност и емпатия, фасилитиране, планиране и организиране на превантивни иници-
ативи. Те стават добре подготвени със знания и по проблеми, свързани със собствения им живот и с този 
- на техните връстници. Те имат по-висок статус в средата на връстниците си със своите умения и проак-
тивно поведение. Те развиват умения за отговорно поведение, помагане, компетентност, самоуважение 
и усещане за значимост. Доброволците участват реално в планирането и реализирането на превантивни 
дейности в училище.

Ползите за училището на първо място са в това, че се развива политика по превенция на рисковото 
поведение, която се реализира предимно с училищен ресурс. Чрез доброволците, ръководството и педаго-
гическият колектив имат адекватна и навременна информация за нуждите и интересите на младите хора, 
получават много и свежи идеи, нови послания и решения на проблеми с участието на младите хора. Това 
е един допълнителен ресурс от подготвени млади хора, с които те работят в екип за подкрепа и утвържда-
ване на здравословен начин на живот и нерисково поведение.

Разширяването на прилагането на този подход във все повече училища носи много ползи за общ-
носта. Младите доброволци участват активно в създаването и реализирането на общински политики по 
превенция на рисковото поведение. Създава се доброволческа мрежа от училищни превантивни клубове 
и градски превантивен клуб, в който членуват както най-активните ученици-доброволци, така и студен-
ти-доброволци, които реализират подхода сред студентската общност и подкрепят учениците.
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Често използвани методи и техники на работа

Работа в малка група
 Малката група е в състав 4-6 човека. Предимствата на работата в малка група се изразяват в 

това, че се окуражават положителните нагласи и взаимоотношения между учениците, увеличава се тяхна-
та увереност, подкрепя се интелектуалното израстване, подсилва социалното и личностно развитие, усво-
яват се модели за интеракция и умения за работа в екип. В процеса на работа в малка група се определят 
изпълнители на конкретни роли – избира се говорител, човек, който записва идеите, възникнали в хода 
на работата, както и ръководител на групата. Възможно е и съвместяването на повече от една роля от 
един участник. Обичайно, работата в малки групи е свързана с решаването на казуси, оформяне на общо 
групово мнение по определени въпроси, подготовка за презентация или ролева игра.

 Учителят е този, който трябва да обясни на учениците и да ги подпомогне в изработването и 
установяването на правила на поведение в малката група. Правилата за групова работа са насочени към 
осигуряване на равнопоставеност на членовете на групата – споделяне на идеи, изслушване, шанс за все-
ки да се изкаже, формиране на общогрупово мнение или становище, спазване на добър тон на общуване, 
взаимно уважение, толерантност и др.

 Методът може да бъде прилаган, когато е необходимо всички ученици да вземат активно учас-
тие в часа. Работата в малки групи или по двойки е подходяща, когато се обсъждат чувствителни теми и за 
учениците е по-лесно да се отпуснат, например като обсъдят въпроса в връстници. Методът е приложим 
и когато се търсят различни позиции и идеи преди прилагането на друг метод, като дискусия с целия клас 
или проектна работа.

Дискусия
 Дискусията дава възможност на учениците да обменят мнения и информация, да споделят 

идеи и факти, за да изяснят собствената си позицията на околните по определени проблеми и да се научат 
да зачитат мнението, чувствата и ценностите на другите. Обикновено дискусията има определена тема и 
се ръководи от обучаващия. Предимствата на дискусията като метод се изразяват в това, че провокира 
интереса на учениците към поставения проблем и ги кара да се замислят. 

За да бъде дискусията ефективна, трябва да се има предвид следното:
• необходима е атмосфера, която осигурява равнопоставеност, позитивност и добра комуникация в 

хода на дискусията – това може да се постигне чрез установяване на основни правила за работата в класа 
(групата) или за водене на дискусия;

• въпросите, които ще се дискутират, да са върху материал или проблем, познат на учениците, съобра-
зен с  нивото на тяхното познавателно и емоционално развитие;

• дискусията трябва да се насочва от учителя, посредством окуражаване на учениците да участват, 
задаване на уточняващи/провокиращи въпроси, изразяване на идеи, напомняне на основната тема на 
дискусията;

• дискусията трябва да има заключение – идея, до която е достигнато, обобщение, извеждане на ос-
новни термини, изяснени положения, ценности, формулировки.
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Методът може да се прилага:
• при необходимост класът да стигне до общо решение или единна позиция по даден въпрос;
• когато има различни мнения относно разрешаването на даден проблем;
• когато учителят иска да наблегне върху отговорността на учениците в процеса на вземане на решения;
• при необходимост знанията, придобити по време на часовете, да се приложат на практика и да пос-

лужат за обосновка.
Мозъчна атака
 Методът се прилага при дейности, които изискват творческа работа за изследване на различни 

гледни точки. Мозъчната атака е техника за генериране на идеи и поощряване на креативното мислене. 
Този метод се изразява в постоянен поток от идеи, провокирани от дадена тема. Това по същество е тех-
ника за събиране на идеи и информация, за получване на информация за актуалното ниво на познания, 
които участниците притежават по даден въпрос. Този метод често се използва, за да се фокусира занятието 
върху конкретна тема или да се определи обхватът на нейното съдържание. 

За да бъде ефективен методът, е необходимо да се спазват няколко правила:
• всеки участник има право свободно да изказва идеи, асоциации, съображения, които възникват 

спонтанно у него;
• не се допуска обсъждане и анализ на формулираните идеи преди приключване на мозъчната атака;
• всички идеи се изслушват внимателно, поощряват се и не се допуска негативно отношение, оценка 

или критика;
• участниците се стимулират непрекъснато да генерират идеи.

Стъпките за провеждане на мозъчна атака могат да се опишат по следния начин:
• изберете конкретен въпрос и го представете на учениците – добре е това да стане като го запишете 

на дъската или на флипчарт;
• изберете човек (или Вие), който да записва предложенията на участниците;
• напомнете на всички, че критиката и забележките не са позволени;
• постарайте се да създадете неформална атмосфера, провокирайте учениците да се забавляват, дока-

то генерират нови идеи;
• окуражавайте свободния поток от идеи, независимо колко нереалистични са те;
• може да се включите в мозъчната атака, ако искате да насочите потока от идеи в нова посока или да 

го поддържате във вече поетата;
• методът се реализира за кратко време – приключете мозъчната атака в момента, в който вече е ясно, 

че идеите са изчерпани.

Методът се прилага най-често:
- при въвеждане на нова тема;
- при работа по теми, с които учениците вече имат различен опит, който може да бъде съпоставен по 

време на последваща дискусия.
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Решаване на казус
Казусът представлява кратък текст, който описва хипотетична ситуация, дава информация, но не 

анализира. Въз основа на представената ситуация учениците могат да разработват различни варианти за 
действие и вземане на решения, съобразно собствената си ценностна система, лични мнения и чувства. 
Методът може да се прилага както в малки, така и в големи групи. Целта на решаването на казус може да 
варира: да се провокира дискусия, да се обменят мнения в групата, да се развият умения за разрешаване 
на различни проблеми, да се стимулират учениците да предлагат идеи и да усвояват умения за вземане 
на решение. 

При прилагането на този метод трябва да се има предвид, че:
• казусът трябва да е близък до житейския опит на участниците;
• отговорите могат да се обсъждат, но не и да се осъждат като правилни или неправилни;
• проблемите обикновено са сложни и многопластови;
• не трябва да се допускат лични оценки, критика и осъждане между участниците.

Ролева игра
Ролевите игри са подходящо средство за моделиране на поведение и нагласи. По време на такъв тип 

дейности обикновено всеки възприема конкретна роля в контекста на дадена ситуация. В хода на ролевите 
игри учениците имат възможност да се поставят на мястото на други хора, както и да работят с различни 
ситуации в безопасна среда.

Етапи при организиране и провеждане на ролевата игра:
• разясняване на сценария – участниците се информират за техните роли, времето, мястото и ситуаци-

ята, която ще се разиграе без да се диктува всеки детайл;
• разпределение на ролите – в идеалния случай всеки участник ще е ангажиран в роля. Понякога това 

е невъзможно. В подобна ситуация може да се въведе ролята на наблюдателите;
• ако е необходимо публиката трябва да се инструктира какво конкретно трябва да наблюдава по вре-

ме на ролевата игра. Може да се инструктират различните групи да наблюдават различни неща;
• проиграване на ролите;
• разтоварване – процес на „излизане“ от роля и връщане към собствената същност. Удачно е учите-

лят да помогне с подходящи въпроси, ако на някой от участниците му е трудно да се отърси от емоциите, 
предизвикани от ролевата игра;

• обратна връзка – обсъждане на резултатите от ролевата игра, чувствата на участниците, основни 
изводи, до които учениците са достигнали, изслушване на заключенията на наблюдателите.

Възможни са различни вариации на ролевата игра. Може да предложите учениците сами да напишат 
сценария, да разработят предварително своите роли и след това да ги изиграят пред класа.

При организирането на ролевата игра е добре да се избягват:
- оценки и осъждания на героите и действията им в ролевата игра;
- оценъчни коментари преди края на играта;
- избиране на ученици за роли, които са твърде близки до техния истински живот или семейна ситуация;

- сценарии с твърде много герои и сложни инструкции.
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Условия за прилагане на ролеви игри:
Учителят трябва да планира ролевите игри според поставените педагогически цели. Трябва да бъдат 

взети предвид фактори като развитие на отношенията в класа, структура на темите и моментен статус на 
подгрупите, както и на отделните ученици.

В зависимост от това дали учениците са уморени или много активни, препоръчитевно е преди роле-
вата игра да бъдат проведени енергизиращи или съответно - спокойни и релаксиращи упражнения, които 
да помогнат на децата да се концентрират.

Оптималното време за практическо провеждане на ролева игра е 15-25 минути.
По време на повечето дейности от този тип има един или двама основни герои. Те се избират от учи-

теля на произволен принцип, който трябва да убеди останалите ученици, че е невъзможно да останат 
напълно пасивни по време на играта и да ги накара да разберат, че се работи на принципа на ротацията и 
че всеки един от тях ще влезе в роля рано или късно.

По време на ролевите игри няма елемент на оценка, а само анализ; няма критерии за провал, а само 
за поощрение; учителят трябва да е готов да приеме всяко решение на героите, но е необходимо да ги 
помоли да се обосноват.

Методът се прилага най-често за:
• трупане на факти и опит във връзка с разнообразни теми и ситуации;
• събиране на аргументи за последваща дискусия;
• разрешаване на проблемни ситуации;
• упражняване на различни модели на поведение;
• наблюдение на житейски ситуации.
Техники за формиране на групи
При голяма част от интерактивните методи се налага разделяне на класа на групи. Начинът, по-който 

това става, зависи от характера на задачата и целите, които си поставя обучителя. Нерядко има нужда гру-
пите да са със сходен състав – по пол, по даден признак, по сходни разбирания, равностойни. Възможно 
е и разделяне на групата по произволен признак. Често използвани начини за произволно разделяне са:

- разделяне чрез броене на последователни числа ( напр. 1,2,3,1,2,3 и т.н. докато всички ученици по-
лучат число – така класът се разделя на n- броя групи, като присъствието на учениците в различните групи 
зависи от това, как са се подредили/седнали;

- цветни листчета/картончета с определени символи/карти за игра, дори определен вид дреха (напр. 
всички, които имат маратонки се обособяват в една група, всички с бели блузи и т.н.) могат да послужат 
за такова разделяне;

- разделяне в зависимост от разбиранията е на принципа съгласен/несъгласен. По дадена теза класът 
се разделя на 2 или повече групи, в зависимост от различните позиции по дадена теза.

Общуване 
Ефективното общуване е много важно за провеждане на занятия не само по теми, свързани със 

здравното образование, а и по всички теми, които касаят личността, начина на живот и проблемите на 
младия човек. Общуването се осъществява чрез изпращане и получаване на съобщения – вербални и 
невербални. Това е динамичен процес и се влияе от взаимооотношенията между хората.
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Ефективното общуване зависи от уменията за:
• вербална и невербална комуникация;
• получаване и даване на обратна връзка;
• активно и пасивно слушане;
• задаване на въпроси и получаване на информация;
• асертивност;
• емпатия;
• сътрудничество и работа в екип;
• изграждане и поддържане на взаимоотношения.

Фактори, които влияят на общуването
1. Стереотип. Представата ни за другия често се идентифицира с предварителни нагласи, отразяващи 

неговото социално положение.
2. Физически облик и привлекателност. Често физическите знаци (очила, брада и др.) се преувелича-

ват и въз основа на това се градят междуличностните отношения.
3. Ореол. Ако цялостното впечатление за човека е благоприятно, неговите положителни качества се 

надценяват, а на отрицателните се приписва случаен характер.
4. Взаимно влияние. Често нашето мнение се повлиява от мнението на авторитетни личности, хора, 

които имат влияние над нас/имат нашето доверие.
5. Отражение. Илюзия за логика във взаимодействието. Когато ние сме благосклонни към някого - 

нерядко очакваме подобно отношение и от другата страна към нас.
6. Пренасяне. Илюзия за логика във взаимодействията. Ако изпитваме положително отношение към 

двама души, в повечето случаи очакваме психически комфорт между тях, макар че това едва ли отговаря 
в действителност на реалните факти.

7. Невербално общуване. Ефектът произтича от наличието на дисонанс между това, което казваме и 
това, което излъчваме. Решаваща роля играят жестовете, мимиката, позата, погледът, физическото раз-
стояние между хората в процеса на общуване.

8. Тълкуване. Някои прояви при общуването се анализират като присъщи на самата личност, а всъщ-
ност те могат да произтичат от самата ситуация и обратно.

9. „Криво огледало". Склонност на човек, когато оценява другите да акцентира върху онези черти, кои-
то самият той не притежава.

В обобщен вид междуличностните бариери в общуването са свързани с: 1) ценностите; 2) възприя-
тията; 3) нагласите; 4) стилът на общуване – вербален и невербален; 5) лошото слушане и 6) липсата на 
обратна връзка.

Обичайни неща, които пречат на ефективното общуване
- Нареждане, заповед, команда: „Повторете..“, „Не говорете с мен по този начин.." 
- Изясняване, разпит:  
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- Отвличане на вниманието: „Нека поговорим за нещо друго.."
- Предупреждение, заплаха, обещание: „Ако това още веднъж се случи, с Вас е свършено..", „Ще съжа-

лявате, ако направите това", „Спокойно, ще ви изслушам..”
- Поучение, оценка, посочване на целесъобразността: „Трябва да отидете първи..", „Това е неправил-

но..", „Така не трябва да правите.." 
- Съвет, препоръка или решение: „Аз бих Ви предложил да обжалвате..", „Опитайте да постъпите 

така.."
- Нравоучение, логическа аргументация: „Погледнете на това по друг начин..", „След като това е 

ваша задача -  проблемът е изцяло ваш..", „На вашите години и това не съм имал.."
- Обсъждане, критика, несъгласие, обвинение: „Това, което сте направили е глупаво..", „Повече не 

мога да споря с Вас..", „Предупреждавах Ви, че ще стане така.." 
- Похвала, съгласие: „Считам, че сте прави..", „Това беше прекрасно..", „Ние се гордеем с Вас.." 
- Необосновани обобщения, унижение: „Всички жени са еднакви..", „Е, добре, умнико!"
- Интерпретация, анализ, диагностика: „Вие наистина не вярвате в това, нали?", „Вие казвате това, 

за да ме разстроите!", „Сега ми е ясно, защо направихте това.." 
- Успокояване, съчувствие, утешение, поддръжка: „Следващия път ще се чувствате по-добре..", „Аз 

също съм се чувствал така..", „Всички правят грешки..", „Дръжте се, ние сме с Вас!" 

Емпатия
Има различни определения на това понятие, като:
• Емпатията (от старогръцки) или съчувствието е способността на човек да съпреживява емоциите, 

чувствата и мислите на другите.
• Емпатия е умението да се разпознават чувствата на другите и да им отговоря адекватно. 
• Емпатия е способността да виждаш света както някой друг, да споделяш и разбираш чувствата, емо-

циите, нуждите и тревогите на другия.
Проявата на емпатия означава навлизане в личния свят на другите, без даване на оценки и „произна-

сяне на присъди"; внимателно слушане и разбиране на това, което другият казва; показване на разбиране 
и подкрепа (напр. с „езика на тялото", подкрепящи думи, зрителен контакт, усмивка и пр.); приемане на 
другия такъв какъвто е, без осъждане/порицаване. Тези неща изглеждат сложни, но като всички останали 
човешки умения, проявата на емпатия се научава. 

Психологът Марк Дейвис определя 3 различни типа емпатия:
1) Перспектива – способността да разбереш гледната точка на друг човек.
2) Емоционално усещане – способността да усетиш емоциите на другия.
3) Загриженост от емпатия – способността да осъзнаеш емоционалното състояние на другия и да 

изразиш загриженост при нужда
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Ефективното слушане
То бива два вида: пасивно и активно.
Пасивно изслушване - изразява отношение към събеседника без много думи или казано по друг на-

чин - това е изкуството активно да мълчим. Използва се, когато събеседникът е притеснен или се намира 
в емоционална криза и има нужда да се изприказва. 

Активно слушане - има за цел да подкрепи партньора, да го увери, че слушаме внимателно и че сме 
готови да му помогнем. Това е начин да изразим емпатия и да осигурим огледало на събеседника, в което 
той да се види по-ясно, а ние по-точно да схванем смисъла на казаното. Това може да стане чрез:

- невербални техники - кимване, жест, докосване, поглед, позиция на тялото и т.н.;
- вербални техники - съгласие, кратък преразказ на чутото, насочващи въпроси, изясняване на неясни 

неща, обобщаване на чутото.
„Аз – посланията"
„Аз - посланието“ е ясно послание, в което говорещият изразява отношението си към поведение на 

другия, което не приема, без да засяга неговата личност и без да провокира заемането на отбранителна 
позиция. То не е говорене за другия, а говорене за себе си през преживяните чувства по повод конкретното 
поведение на другия.

Аз-посланието е техника, чрез която се избягват осъдителните, оценъчни и обвинителни съждения; 
описва в какво се състои проблема и как той влияе върху говорещия; позволява на слушащия да приеме 
проблема като нещо поправимо в рамките на съвместните отношения. 

Аз-посланието съдържа:
• описание на собствените чувства;
• описание на поведението на другата страна, което провокира тези чувства;
• описание на ефекта или последиците от това поведение върху говорещия;
• посочва желаното в бъдеще поведение.
Аз- посланието е противоположното на Ти- посланието. Когато човек иска за изрази свои чувства, емо-

ционално състояние, отношение нерядко започва с „ти“ („Ти си….., ти ме караш да се чувствам……, 
ти ме ядосваш, обиждаш….., ти се държиш…..и т.н.). 

Същността на Аз-посланието е, че когато човек иска да изрази нещо, което го вълнува, което мисли 
или в което вярва, то е по-добре да започне обръщението с „Аз“, вместо с „Ти“. ( напр. „Аз се чувствам 
обиден от това, което чувам от теб“ вместо „Ти ме обиждаш като ми казваш…….“. Този подход дава 
възможност на другия да обясни поведението си без да се конфронтира с вас.)

Асертивност
Асертивността се определя като специфичен начин на общуване, в който индивидът изразява свои-

те мисли, чувства, ценноси и намерения във връзка с конкретна ситуация открито и директно, но винаги с 
уважение към чувствата и ценностите на другия.

Терминът е широко разпространен в западната психология и произхожда от английската дума assert, 
която значи заявявам, утвърждавам, доказвам.

Асертивността е форма на поведение, при която се демонстрира както уважение към себе си, така и 
уважение към другите. В основата й стои философията за личната отговорност и съзнанието за правата на 
другите хора. Асертивното поведение отразява разбирането за личната ценност на всеки. Да си асертивен 
означава - да осъзнаваш, че имаш редица права, които можеш да използваш и защитаваш, да си наясно 
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с чувствата си, да се изразяваш точно, ясно и конкретно, като в същото време не доминираш над другите 
и не се разпореждаш с тях.

Приемайки това, което чувства, мисли и прави и същевременно - проявявайки разбиране и изслуш-
ване на чуждата гледна точка, асертивната личност се чувства добре със себе си и е способна да изразява 
както позитивни, така и негативни чувства и мнения, без да има притеснения относно истината. Личности 
с подобно поведение са отворени, поемат рискове и са отговорни за своето собствено поведение.

Асертивността е подход, чрез който личността се защитава по независим начин, съобразявайки се с 
другите. Като следствие на това и невербалното поведение на тази личност е стабилно, спокойно, уравно-
весено и балансирано. Вербалното поведение се изразява в свободно и спокойно изговаряне на мислите.

Неасертивното поведение е неефективен начин на общуване. Хората, които обикновено са неасер-
тивни, се затрудняват да изразяват своите мнения, убеждения и чувства. Те не отстояват своите решения 
и позиции, своите права и могат да чувстват, че другите се възползват от тях. Тези хора нерядко проявяват 
срамежливост, стеснителност, тревога, нервност, омаловажават собствените си качества, постижения и 
поставят нуждите и претенциите на другите по-високо от своите собствени. Те често позволяват на другите 
да вземат решения вместо тях, неспособни са да казват „не“, а когато го направят – чувстват вина (това 
носи особено висок риск при юношите). Вербалното поведение обикновено е свързано с обидно квалифи-
циране на себе си и извинение.

Агресивният стил на поведение е насочен главно към другите. Вербалното изразяване се състои в 
обвинения, обиди и нападки. Често този тип хора са гръмогласни и нарушават пространството на другите.

В изказа на човек с пасивно – агресивен стил на поведение присъстват сарказмът, иронията и косве-
ните забележки. 

Общото и при трите стила на поведение (неасертивен/пасивен, агресивен и пасивно агресивен) е 
липсата на балансирана позиция. Реакцията на даден човек, носител на едно от трите типа поведение, е 
в двете крайности, докато асертивният тип се придържа към своето мнение, ангажира се и съумява да 
владее мислите и емоциите си. „Стълб” е подходяща метафора, описваща асертивния човек.(http://www.
teenproblem.net)

Примерни сесии и теми
При разработването и провеждането на обучителни сесии в направление „превенция на рисковото 

сексуално поведение“ трябва да се имат предвид следните съображения:
Направлението е много обширно и е необходимо обучителните единици да са обособени по следните 

теми: 
• сексуалност и взаимоотношения; 
• сексуално и репродуктивно здраве;
• контрацепция;
• рисково сексуално поведение;
• сексуално предавани инфекции;
• ХИВ/СПИН;
• партньорство, отговорност, права, толерантност;
• сексуалното общуване и свързани рискове ( ПАВ, насилие).
 Съдържанието на темите, както и методите и техниките за всяка обучителна сесия трябва да са 

съобразени с психо-емоционалното развитие на учениците, учебния материал по биология и психология и 
изискванията на нормативната уредба на МОН и МЗ, касаеща сексуалното здравно образование.
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Нормативни документи

Закон за здравето
www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/12/08/zakon_za_zdraveto.pdf
Наредба 47 на МЗ
www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/20/naredba-izm-dop-naredba47-ot-

2009g-virus-na-sindrom-na-pridobita-imunna-nedostatachnost.pdf
Наредба 13 на МОН
www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10334

2. Подходът „връстници обучават връстници“
petri.ncpha.government.bg/resources

3. Полезни връзки, структури, контакти
www.aidsprogram.bg
www.prevencii.com
Използвана литература:
1. Терминологичен речник на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), 
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Община Варна, Дирекция “Превенции“ 
гр. Варна,  бул. „Осми Приморски полк“ №43

Младежки дом, Централен офис 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №27

телефон: 052 820 677 
факс: 052 820 675

Превантивно-информационен център „Младост“
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“, кв. „Трошево“, бл.50

телефон: 052 820 751 
факс: 052 820 752

Информационно-обучителен център „Чайка“
гр. Варна, ж.к. „Чайка“ №170

телефон: 052 820 748 
факс: 052 820 749

mdc_vn@abv.bg 
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