Същност
 Ваксината е биологичен препарат, който усилва
способността на имунната система да
противодейства на определено заразно заболяване.
Те са вещества, които предотвратяват
разпространението на болести. Ваксинирането
може да спаси живота на милиони хора.

Ваксините обикновено съдържат агенти,
наподобяващи по
действие микроорганизмите
причинители на заболяването, като често
такива агенти се произвеждат от отслабени
или умъртвени форми на тези
микроорганизми.

• Агентът на ваксината стимулира имунната система на
тялото да го разпознае като външно тяло, да го
унищожи и да го запомни, за да може по-лесно да
разпознае и унищожи микроорганизмите на
заболяването при евентуална по-късна среща.

• Имунизация: поставяне на
определена ваксина с цел
постигане на определено ниво на
имунитет срещу болестта, за която
се поставя. Ваксините съдържат
причинителите на дадена болест ,
срещу които организмът изработва
антитела, които го предпазват от
истински опасните бактерии и
вируси. При последващ контакт с
тези микроорганизми организмът
ги разпознава бързо и започва да
ги атакува.

Видове ваксини
 Според
валентноста:моновалентни и
поливалентни
 Според агрегатното
състояние: сухи и течни
 Според биологичното
състояние на
микроорганизма: живи и
убити.

Задължителни и
препоръчителни ваксини
 Задължителните ваксини се заплащат
от държавата и тя съблюдава за тяхното
поставяне.
 Препоръчителните ваксини не са
заплатени от държавата, затова
решението да бъдат поставени зависи
изцяло от Вас

 Всяка държава, в зависимост от специфичните за нея
заболявания има т.нар. имунизационен календар. В
него са посочени задължителните имунизации,
времето и начинът на приложение на ваксините и
интервалите между отделните имунизации.
 За България този календар включва имунизации
срещу следните заболявания: хепатит В; туберкулоза;
полиомиелит /детски паралич/; дифтерия, тетанус и
коклюш; морбили, паротит /заушка/ и рубеола.

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Навършена възраст

Имунизация против

През първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит Б (I прием)

От 48-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

Първи месец

хепатит Б (II прием)

Втори месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (I
прием);
Имунизация против пневмококи (I прием)

Трети месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (II
прием);
Имунизация против пневмококи (II прием)

Четвърти месец

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (III
прием);
Имунизация против пневмококи (III прием)

Шести месец

хепатит Б (III прием)

Седми месец

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (ППД) и
отрицателните се имунизират

Тринадесет
месеца
Дванадесет месеца

Имунизация против
морбили,
паротит и рубеола
Реимунизация
против
пневмококи,
не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием)

Шестнадесет месеца (не по-рано от една
година след III прием)
Шест години
Седем години

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием)

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)
Реимунизация против туберкулоза - след отрицателна проба Манту (ППД)

Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза - след отрицателна проба Манту (ППД)

Дванадесет години

Реимунизация против морбили паротит и рубеола
Реимунизация против тетанус и дифтерия

Седемнадесет години
От 25-ата година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия
Реимунизация против тетанус и дифтерия

ХЕПАТИТ Б
•

•

Хепатит Б е инфекциозно заболяване на черния дроб,
което се причинява от вирус. При около една трета от
заразените острата инфекция с хепатит Б вируса (ХБВ) се
проявява с жълтеница, а при останалите протича
нетипично или напълно безсимптомно. Поради това
повечето хора не знаят дали и кога са боледували.
Независимо от това дали е клинично проявена, или не,
острата инфекция уврежда черния дроб и крие риск от
хронично заразоносителство, хроничен хепатит, цироза и
дори рак на черния дроб.
Предпазването от хепатит Б включва съвкупност от
мерки, сред които основна е имунизацията с ваксина
против хепатит Б. В България имунизацията срещу
хепатит Б на кърмачетата е въведена от 1992г.
Имунизационният курс се състои от три приема на
ваксина срещу хепатит тип Б, приложени по следната
схема – през първите 24 часа след раждането, на 1 и на 6
месеца.

•

•

ТУБЕРКОЛОЗА

Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството.
Днес, заболяването е проблем не само за бедните страни, но и за почти
всички развити държави. Всяка година заболяването е причина за смъртта
на около 2 милиона души в света.
Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което засяга
главно белите дробове. Развиват се и извънбелодробни форми със засягане
на други органи и системи (лимфни възли, централна нервна система,
сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, пикочополова система и други).
Имунизация с ваксината БЦЖ Важно средство за предпазване от
туберкулоза е прилагането на БЦЖ-ваксина.
Ваксината е задължителна съобразно Имунизационния календар на
Република България. Първичната имунизация се прави още в първите дни
от живота на детето - поставя до 48-ия час след раждането на бебето.
Новородените се имунизират в родилния дом, преди изписването им. На 7месечна възраст се прави проверка за постваксинален белег. Децата без
белег се изследват с проба на Манту и при отрицателна реакция се
имунизират отново. На 7 и 11 години се извършва реимунизация против
туберкулоза след проверка с проба на Манту. При отрицателна реакция са
извършва ваксинация с БЦЖ.

ДИФТЕРИЯ
•

•

Дифтерията сериозно инфекциозно заболяване, което засяга най-често
лигавицата на носа и гърлото. Обикновено протича със зачервено
гърло, повишена температура, подуване на лимфните възли и
отпадналост. Най-отличителният белег при дифтерия са плътните,
сиви налепи, които покриват гърлото. Те могат да запушат
въздухоносните пътища и да предизвикат затруднено дишане и дори
задушаване.
За предпазване от дифтерия се поставя ваксина, която е включена в
Имунизационни календар на Република България. Единствения начин за
предпазване от болестта дигтерия е задължителната имунизация
срещу нея.

ТЕТАНУС
•

•

Тетанусът е остро инфекциозно заболяване, което
протича с повишен мускулен тонус и тонични гърчове.
Причинителят на тетануса е Грам положителен
анаеробен бактерий. Заразяването с тетанус става
чрез нараняване на кожа и лигавици със замърсени
предмети.
Ваксинацията е основният начин да се предпазим от
заболяването. След нея организмът изгражда имунитет
срещу тетаничния бактерий. В детска възраст е първата
имунизация срещу заболяването с ДТК (дифтерия,
тетанус и коклюш). Следва реимунизация на 2-, 3- и 4месечна възраст срещу дифтерия и тетанус. Следващите
са на 2, 6, 12 и 17 години. След това се правят
реимунизации през 10 години

КОКЛЮШ
•

•

Коклюш (пертусис или магарешка кашлица)
представлява инфекция на респираторния тракт.
Инфекцията засяга предимно деца до 6 месечна възраст,
които по една или друга причина не са имунизирани,
както и деца между 11 и 18 годишна възраст, чиито
придобит имунитет след ваксинацията е започнал да се
изчерпва.
Най-добрият и специфичен метод за профилактика на
заболяването е убитата ваксина. В миналото тя се е
поставяла като част от ваксината ДТК (срещу дифтерия,
тетанус и коклюш). В момента тя влиза в състава на петкомпонентната ваксина Pentaxim(насочена срещу
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус
инфлуенце), която се поставя на кърмачето през втори,
трети и четвърти месец и като реимунизация – през
шестнайсти месец. Противококлюшната ваксина се
поставя и на шест-годишна възраст, като част от
ваксината Tetraxim.

ПОЛИОМИЕЛИТ (детски паралич)
•

•

Полиомиелитът е остро инфекциозно заболяване, което
се характеризира с възпалителни изменения в сивото
вещество на гръбначния мозък, вяли парализи (намалена
мускулна сила и тонус, и липсващи рефлекси), тежко
протичане и висока смъртност.
Боледуват предимно деца от 1 до 5 годишна възраст.
Наблюдава се широко разпространено и продължително
заразоносителство, което благоприятства масовото
разпространение на болестта.
Заболяването се предава основно по чревен път, но
е възможен и въздушно-капков.
Профилактиката на полиомиелита се извършва основно
чрез имунизация с противополиомиелитна ваксина в три
приема - на 2-я, 3-я и 4-я месец след раждането.
Реимунизация се провежда на 16 месеца и на 6 годишна
възраст.

ХЕМОФИЛУС ИНФЛУСНЦЕ ТИП Б
•

Xeмoфилycнaтa инфekция ce oтнacя kъм гpyпaтa
инфekциoзни зaбoлявaния, пpeдизвиkaни oт бakтepии и
възниkвaщa caмo пpи xopa. Инфekциoзeн aгeнт нa
xeмoфилycнaтa инфekция e cпeцифичнaтa xeмoфилнa
бakтepия, koятo пpитeжaвa cвoйcтвoтo дa ce
paзпpocтpaнявa oт гopнитe диxaтeлни пътищa, koитo
oбиkнoвeнo oбитaвa, в гpъдния koш, гъpлoтo или cpeднoтo
yxo.

•

Съществува ваксина, която може да предотврати
инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце тиб Б.
Тя също е включена към задължителните имунизации.

ПНЕВМОКОКОВА ВАКСИНА
•

Стрептококус пневмоние е бактерий, наричан още
пневмокок, който причинява редица заболявания. Част от
тях са рядко срещани, но живото застрашаващи -пневмококов менингит, пневмония и сепсис. Другите се
срещат много често - възпаление на средното ухо,
синузит, бронхит. Предаването на пневмококите се
осъществява по въздушно-капков път. Основна особеност
на заболяванията, причинени от пневмококи е засягането
предимно на ранната детска възраст (< 2 год.) и особено
децата под 1 година. Именно в тази възраст се очаква
тежко протичащи пневмококови заболявания (менингит,
сепсис, тежка пневмония с усложнения).

•

Добрата новина е, че пневмококовите заболявания могат
да бъдат предотвратени с ваксинация с пневмококова
ваксина – Синфлорикс.

МОРБИЛИ, ПАРОТИТ И РУБЕОЛА
•

•

•

•

Дребната шарка – морбили е остро инфекциозно заболяване,
което се характеризира с обща интоксикация, възпаление на
лигавицата на горните дихателни пътища, характерен макулопапулозен обрив по кожата и усложнения от страна на
дихателната система. Вирусът прониква в организма през
лигавицата на горните дихателни пътища.
Епидемичният паротит (заушка) е вирусно инфекциозно
заболяване, при което се засягат най-вече околоушните
слюнчени жлези, но е възможно и засягането на други жлези в
организма.
Рубеолата е остра инфекциозна болест, която протича с
умерено повишена температура, увеличаване на лимфните
възли и обрив по кожата на цялото тяло.
Основното средство за профилактика и борба с дребната шарка,
епидемичния паротит и рубеолата е приложението на ваксина.
Съгласно имунизационния календар на Република България у
нас ваксината се прилага на 13 месечна възраст и реимунизация
на 12 години.

•

•

•

•

•

След прилагането на ваксините може да забележите
някои реакции на организма, които небива да Ви
притесняват, защото това означава, че организма на
ваксинираното лице реагира на поставената ваксина.
Най-често се наблюдава лек оток, подуване и
зачервяване на мястото на поставянето на ваксината. Леко
повишаване на телесната температура до 37-37,2 градуса.
В тези случай се поставя студен компрес на мястото на
подуването и се приемат лекарства против повишена
температура/парацетамол, нурофен и др./
Личния лекар на детето Ви след извършен
профилактичен преглед преценява дали то може да бъде
имунизирано. Ако детето е болно и се налага да бъде
лекувано, след като оздравее се провежда отново преглед
от личния лекар и се поставя необходимата ваксина.
Много е важно да водите редовно децата си на
профилактични прегледи, а не само когато са болни.
До 1-годишна възраст трябва всеки месец да водите
детето си на профилактичен преглед.
До 7-годишна възраст трябва да водите детето си на
профилактичен преглед всяко тримесечие.

•
•
•

Ако детето Ви няма всички задължителни ваксини за
възрастта си то личния лекар неможе да ви даде
необходимия документ за получаване на детски надбавки.
Детето Ви не може да посещава детска градина.
Вие като родител носите отговорност за редовното
поставяне на задължителните имунизации. Ако неводите
детето при личния лекар, за да го имунизира то вие може
да бъдете глобени съгласно чл.209 от ЗЗ – като глобата е
в размер от 50 до 200 лв.

Препоръчителни имунизации
Ваксина срещу ротавирусни инфекции


Ротавирусният гастроентерит е остра чревна антропоноза, причинена от ротавируси, с
фекално-орален механизъм на предаване, с широко разпостранение предимно сред
децата в ранна възраст. Инфекцията се причинява от вирус с двойноверижна РНК от
семейство Reoviridae.

Ротавирусната диария е предотвратима чрез ваксина. Има препоръчителни ваксини Rotarix(Ротарикс)и RotaТeq (Ротатек), които се прилагат на бебета във възрастта между 6
седмици и 6 месеца, през устата в 2 приема през 1 месец, като може да се поставят
едновременно с другите ваксини, прилагани до 6 месец, които са в имунизационния календар.


Ваксина против хепатит А
 Инфектирането настъпва при
консумиране на замърсени
продукти и вода или чрез
замърсени ръце.
 Заболяването е сравнително
често и има склонност да
протича под формата на
епидемии.
 Вирусът хепатит А засяга почесто деца – те все още нямат
добре изградени хигиенни
навици. Ваксината се поставя
след втората година на детето
и създава доживотен имунитет.

Ваксина срещу рак на маточната шийка
 Ракът на маточната шийка е болестно състояние, което
засяга шийката на матката. В повечето случаи този рак се
причинява от вирус, наречен човешки папилома вирус.
 Този вид рак може да бъде предотвратен чрез профилактика и
лекуван в ранните стадии.
 Ваксините против HPV са предназначени за момичета и жени
между 9 и 26 години, защото ваксината работи, ако е приложена
преди инфекцията, т.е. целта е ваксинацията да се извършва преди
началото на половия живот. Установено е, че ваксините са
ефективни за период от 4 до 6 години.

Ваксина срещу грип
 Грипът едно от най-масовите инфекциозни заболявания. По
време на сезонните епидемии боледуват голям брой хора от
различни възрастови групи. Докато при повечето от тях грипът
е самоограничаващо се заболяване (главно хората в активна
работна възраст), при някои последват тежки вторични
усложнения (възрастни или хронично болни). Тъй като грипът
се предава по въздушно-капков път, който не може да бъде
прекъснат, целта на противогрипните ваксини е намаляване на
сериозните усложнения. За да бъде ефективна, грипната
ваксина трябва да предпазва срещу основните щамове,
циркулиращи за сезона. Въведени са четиривалентни ваксини,
коита включват четирите грипни щама с най-голям дял в
сезонните грипни епидемии.
 Грипната ваксина се препоръчва на всички лица над 65 г.
възраст, лица с нарушена функция на имунната система,
медицински работници и др.
 Ваксината не е противопоказана при бременни, напротив – тя
предпазва и кърмачетата през първите месеци от живота им.

Ваксина срещу бяс
 Противобясната ваксина, за разлика от
останалите профилактични ваксини, е
единствената, която се прилага след
вероятно излагане (експозиция) на вируса
на беса (ухапване от куче, лисица, чакал).
Това е възможно поради дългия
инкубационен период на заболяването.
 Лечебната ваксинация срещу бяс се
провежда в специализирани кабинети към
болнични заведения. Разходите за нея се
покриват от държавата. Извършва се по
няколко схеми.

Ваксина срещу Конго-кримската
хеморагична треска

 Конго-кримската хеморагичната треска (ККХТ) е особено
опасно инфекциозно заболяване с риск от вътреболнично
разпространение и висока смъртност.
 Предаването на вируса става чрез ухапване от или
размачкване на заразен кърлеж или контакт с кръв или тъкани
от инфектирани животни или хора. Сезоността е май –
септемрви. Болният е заразен до 10-ия ден от началото на
заболяването. Той може да е източник на инфекция за
семейството си и в болнични условия. Появата на
вътреболнични заболявания е характерна особеност на ККХТ!
 Ваксината срещу ККХТ е разработeна и се въвежда от 1974г.
и се прилага на рискови групи в ендемичните райони (горски,
планински места и др.): военно-служещи, медицински
персонал и селско-стопански и горски работници, жители на
ендемичните райони. Не се налага предоледувалите от ККХТ
да бъдат имунизирани. За предпочитане е ваксината да се
направи в предепидемичните месеци – март-април.

РЗИ - Монтана припомня, че ваксините осигуряват лична
защита срещу опасни болести. Когато ние и хората от
нашата общност сме с изграден имунитет към дадено
заболяване, то не може да се разпространява лесно.
Заедно, ние предпазваме тези, които не могат да бъдат
имунизирани (бебета, възрастни хора със здравословни
проблеми и отслабена имунна система) от вирусите или
бактериите, причиняващи ваксинопредотвратимо
заболяване.
Всеки човек може да бъде предпазен от
ваксинопредотвратимо заболяване и с имунизирането си
да допринесе за предпазването на околните.

Дирекция “Надзор на заразните болести”
РЗИ - Монтана

